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 03 مداكو لاند رو يريع ردد ا يسد روسي 0 0 لف (فييسبل
 تيوتا ورع ةررع العال ارامل كلم مالس الا عادم ةاضقلا يضاقانالومو ايلات
 00 مانالا هدوبجود رد اعنسأ يعد يعذا شلك اصاالااب ركز ىجينبانيولاد للاسر 1
 ايرون اسال ملعاتمزل مدنا | ميلا نمل هر ارسل ملرم ان الى تلا بحب
 يفشو نأ رعرلو ليعبر قلذلل فش يف عدالل او ةالصلاد 50 حل مام
  (يفءاهتعشو ةيشاح هزمف ىك 1لاعنر ناواو تفرلكيف امالسوه الص_ىتو هلأ
 ةمالعلا ننالّواطلا كام نبا نيرل !ل امجيجح هدد! دبعولا همالعل ملخن ةصالثلا جرش
 .تالكدلا نسميه املسزتو هب ان هيلاطل ننشكتو هب اعصازت روع نيرل امدب عنلا

 لصيف نرد أوه عملا مالك يف يشل ضن :ادقو تالضعم لا ضو رلعيوتحا امرظذو
 هن جيلا 2 ا الجش يلعةبنسلا رولابا يس در املادعلالكملا ٠

 دسباما ملوث د لبكولا مشدد يبسصوهو تبعا وسلا ةيادعلا هنمم تيغوتلا
 0 ا اهلل مسالا ىل هذ اشا انريلغ دم ادم لا ناعم عماج اريل هينا دمج
 ككل تار نان لاطد أبل ا رعد نم عبس !ًاموكعرماوملا نم دلامب ملوك
 ٠ :.يعسو ةرداب عههاوظلا ىا يداوبلاو م 1اس اس ويرلادسب ىلا
 أذه لاب نما وديان ديلا تو هيدانةراغملا
 هلاقؤطعتووفعور 0 كد ليلع دوعا ىلا
 ياتلاد لوالا يداجبالا .لاياوعلاو يرارلا ةينب جراشل اد اشأو عر
 جو هديِفُكي | ب عجو |مجرسا ممل املأد ياثلاو لدالا نياتبال عند
 ئماعللا 0 ةورزلا اللا عش نم اعل معلا هفاضإ فد ةرسالاوةورفلادرلال ل رملا
 لاا مال مام اهل ةناعأ يع ومو" بس انش اليل ءاملل وز اهرسكب
 :ىييحلاصلاو يويعلاو سان دالا نمي امداط عجن اطلاو :دصاخت عن ةورّولاو ٌةساع رعت
 رعشلا نئبزووعبورجرل يعم ةزوجرالاو دابعلا ى ومحو هدنأ ومحو علا وصد طاص عمج
 امر ايليا عّسرم بس ابا لحب يا اهعصرم هلو شر ارم سنا فتم هلزو
 عر اقبل امص صو كلاب هب يلاقي ةعبص ةرحاولا اهوا لح

 مس م سفن ات عه ندا نسال وةوتلا كك ة جزا
 ثال لد ضربعلا يف ةعاطلا ةررو نلخقيقوتلاو 5 ةبومتلا ييباثنلاو اور اعتسا
 لوتلاي دا باافتمانلل يضوتل اين ريثتلاو هيف ”يصعللا' ةررو ٌنلحوهو
 نالع نكي لاقيملوبلنعلاد :ليقثلا نونلا ليخو ةرعشلا ينم لاو كرهوفل ءلاق ل ملاو

 ىلع
 فب



 ميظنلام لك لوالا لكاسو يرجؤيفل ملاكم هلعاكر ابخناكأ ذا نوجموهف هدوقلع
 ايلصم ملوث و ةفصمنإل اثلاى ال لا تسالا ثكلغ هنالاطخا ثلا ف زحز وك
 ريصقملاو ىرلفلا ل لطملانمارملاروسملانلخرتل يا ىف اكدجال عا نس ةرموقملاخ
 ل و 0: اسلبه رجا ى عمم ْورَعَخ ل ماريان ع البل ار دقموا
 "نّيللا وعلا ءلوث هي ةالصلاّق اناألف ليلا عن ران ناسلل ]عت ذا

 موصلا اهيارتلاد كد وكيلا تسل بئاذل امرها ذ 0
 دصفل وعمد م ئكلو هل سل اوك تلكاكض وبلاو كوخالجر تارك تم او نل او
 مرد اههابرعلانعةرابعانلطسا ىو ءلوثالو اهتاهيثكاو هيناعمريظ | مندل
 بكلابا ضب امكوااهيإو د قمل ماكل ىعا بعل امالكلارغنتسا نم ظينتس
 ملعف باءالا ولا بيتل ماهل ضمياىفدا هلوعبو ملا يل اهثاو ز ىف هلور اش
 مالكي وهلا وؤع فصلا نطعت هالجؤعنالاسانلا بسناكن اداهتل لماشو ملا
 كاس سو ل صإلاوضذا دباهيونن ضاذل ف عماعلاى طع سريولا نولا قرثك
 رهام عبو انيداباعإ 6| خاوا لاوحل اهي ترعب ل وصاء لعوز اب يخلاوحئالا فرعلا
 دورشلا حش تركذ دقو ناسللا نبن عن انال !ةناعإ ميمعت وراق دن اب هوح
 تاير خللا هزي زوتلا ف ئييرتلا سر وف مليا موه داخل اون ديو ةعوصوم
 قد هلو اعل العصا قطع نما, لع مرور كلاووب امنطعو بكمل باهل ضرعبامل
 لعُلا تورحلامب سفنالد ةدابزرغْس هدير وتلاو يلع يرملا ياءرلعوزملا

 ةدعبا اللئام نيج مولع وعاد را ذو دجال
 هناكو يل والاب ديبعبلا عحدنم ميو ونال اوم اومقال انرظنل رمش يالا
 ملوق ::قباطملاب نيرم اهب رو ري جرحا جإشلا ني مروك
 نولي نانو عيعوسو ةيبسبلا يلع طم طظنلا وق قابلا لعظفللاةزاجو بيس
 حرياوعلاو ا تايب ىيرداؤفلا نمر وك عسوتن نلعتمدغمت ام لْوْن رمل
 ْ وك حساوي ما ضرفلا ول ىفلا نما وصح يحمي اهلل مسايعو نري
 لواصجم) اجنو يلامت دنا لاف امهن هد عقدصل هنسريعأ ٌةدي اقل اف لغافلل ةروسصتم
 ءلوف مهاجاحيا مهرام هلو قوهنلا لجل عتشاو ملا النمل نعز ار نيالا س خش
 . رصو قيقحى الل عفت نارجوعت يألف نم هدر حاو هارحا ام لوغت_عد ل حدرحاو
 نسج عم علارلا ظذللاوصنعموطلانعمالكلا ملوث هنمنلاتيأمدممالللادب
 تورحلا ضجبواه) هلا توصل و ميو ظوؤلملا :ععاضافللا لع توكسلا
  سفنلا ثيرحو ىشسل لاحم مهد امو هر اشنأل اد رئعلاو ظملادب جرحر

0 
 (00 ا



 ىجيبصوتمل او لربك رم او ديزرجل وك انمإ !نكوملا ورد كل كلا رئباعد ملقنلا و

 تسمو مال !وباتلا الكت ستيرل يذلا «دانسالاوم اتلجرك
 ءاريتلاندل مع نعوتكاف 39 00 0

 ّك مو 5

 ل 0 20 اهلا ا
 فام هيله هو ت5 قرح( هال[ ىف امك

 ا جلا طن لكل اء رارملاو ميلوق ارفتس اسوار د
 اا هيف ةرحرل دا تنال أم مار ناسا نيم ةسول اهات نر

 قرعلا لح ةرشحمل اق كل
 تيدوت هنالظ يك ذ اء اييرعتؤ ول 1

 داماس ا جوس روح انو
 هاكرز لكدنإ اوب]ننتسمروع هناك تب رضوك يق لت زعانلا تىلغ در ل ادرك
 تاون ن ايردطلايف لسالا نايووه دارج لدحلا لمشب «لقسما زلنا
 ةحامال هنإ يكلم ”ىحل هل ل سووا رهو تناوائاوكالئشسم

 اراك هن اة هييدلاسل هع سادوت تلال اب ا خلا وصرت

 لكلا اروعم اوهدز [عررللا :مالك ناد ةقيقح للك اهعوبخن أ وريع لاك

 وحب قداصوعيو هانعيرحو عمو زجل ديال يزل ا هثاندرت »قم لاا هر سوق و ررفمل وف

 تاب اانبإم نا أزرع لال للوكحلا تآعارحابب برع سلاحا
 «سبد د هي اف ربررح هناغو لاو ايزللاب 2001 لوح

 ظ تمارس يال 8 هناب سارا

 هلوث ىلوانأك ةاداط فام لادزيلف مفك اقول
 0 لا لوو ص اعمال نطعئمءص نطعلا يلمع هتلالذاملو

 ب سس ا دامو رجول رك و الو سالافل أم وع مالمل اورلفلذامعيا

 هلو وش هزم اذْنا كلوق سيما نايف اكد فج يع ابيكرت نين نيكولا هنالملا

 ميعنزكو منيفنلطار سا الخام ونال دبل هلكرم 4رعاش امل ان ولك قرصا
 سايدر ناوعدف الخ ف نيءاوعلا ىرسعلا وسر نباوصديبلو لسار هل امال
 ليا ويزن شنه زاير 2 هرمعأو :لبصال لست هربال يارخفلاأب هل اعالو منع

 اهل ءاورالوأ ةنحال ْناَدْو مددت نمت ايكو دخلا لبق لا ليان ناب حلو

 ده اننلادايذ ددعب نا هنال يندر هد نمةذألكهسام هب دارت

 هاك
 1 ع
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 رلاو هشبل !انيعموقلا فير مهتيتتك] ياليل الع لكلا قلطا هنا هذ
 ”روظانلا هن اهريغ هلاق اف د اصوهو عموما هل اد ارابرلا عمملاو ةئيلطلا
 تناكاملو هتمزجنيعل اورثكا»| درذم نول مولا غنم | اعناكدو هلي كذلا
 . و ند ىعدإإل ءاصعال | نسا يريخنال "هشيم وظانلا نول يف ةروهملل ص

 ت وكي ناس لكل اعل طلا زج اق دبالعروظانلا اهناك تراصوصت اعد اهاَتع
 مصالاو اريلاٌقالطاز وحال الثملهثامدصق يزل اعمل ابصاصتخا ربزممل
 لاث لد ؤاوفلاوظن هيلعرل ولاكدل و اههمازج املك داكن او ركل اراع
 مد ياعم ارايلنار هم ادمل خل نبا قزملا سوا نيئحمل اد ناوحت شات
 دياخلذالاو هل و هتخإ نبا ياهيزلعلمت يا فو رع اهزجممو ةيبربخ

 ةصاحلاو سكعنبو د طيرشل اردو ٌةصاقلْ مب َيرفلاو صاوخما تانيألع
 نيد بطلا نغبضَنو هتلاسلاب جزحإلا ةنكاس نون وحد مل وف سكعتشالو دطت
 ثنرملا طخ طقشو هلوثبوكسورلكتا نوبرضجالا نمل وقمو شعت
 توب نعازارخحاويكوتريغل لوم تمدرمغهداز ام كرت اوت رحال ةدمحإلا
 اذا نيرعبلا بح ديطعات طخطقستو هل وش هر اخاه اعدسنلو
 سملاونكمتلاو نيِذَملا ئيوست اصب! مس كمال نبونن هل وف نوئل اب بتكت
 نرلل هبشيبرول هناو هلصا يعدي أتب اراعش] قر متم لا بما شالا نحلل اوعرو#

 تاياسمك ةلباقملا نيوننو مل لجو ريزك رمل اء دم خل متل الوونسن
 , جاهم حاص ابوح ملوقولال] ؟ىلاهجو تونلا هلم اقم هنالوكك دب ىس
 هب ور نب هيدا دبع هىساو جاهلا ماو. مدارك اكللط نم ؤرل|نويعلا
 سيل لل ط نم ءلوقو هنعىوو و منع ردا ضرا ةريرحو ا كردا يرمملا يملا
 امه لب هيالقل حظ وم انيلع زاشلا مهمّة عاج عراك ليف ام ما
 ىرصو ا: ممم افا يوس | للط نم هلق ل الام ان ذارحالا رض اقرب انت هيضاَق
 2 اور ايه ومحال كلطنم اج رق او دان اها امام ملوق يالا
 اذظلاوا لانا عملا فرد نس ةؤراذ عج هم ا طب نفورلاو خو
 0 ا مع“ و ىروسامورارل ار اثا نبرمعام

 نحدد بسدبادب يسيادقرا هزل ةئبدر ئب(ئسولاتمئرادلانولاهج
 طوطخأيب دووبلا نم عون محالاو هيو |"خبححال رك ندوه سر ونالا و هك ف
 بصف مووت نايل اثم يقخ ا ءاو عمال اولع بنل ءيئايلا تسيل د ديقشد

 ل
 فير ل

  ريسالل مل وثماستالا قرمحلا يعد ةرداذاهلمالاو ةصاخ ةرياذال ىامىسقلا
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 هرشزخدأ ثيحنجت# ىو نيولاو لا نيب هيف مضيع ”بج نهر زل اف دصاشلاو ِبِدْوَب

 نقرتولا ايو اخو ايعالا ساو ءلوت قلخو يلب اذا بوثلا مر نب وهو جرا
 ىاوالا ماقوعم برو ي)جاهلان باير هلات ؛نئمكلا عال ملعدلا دييشمهماع

 ىعوجتاعال امرابغلاوهوذاتلا حض ماجيلا نسر لظملاناكلاًءاتلأر
 الكا ذا تيبلا ىوحنم كو اذلو هر عملا ف ارطأ نيدعبام اهمصو نيعلا ضمد
 ثيح هيفرحاشلاو هّجزواملا نذل جابر لام ارلا عضم لاو نكاسلا نم
 نيوسنال ا ايلك ع اونال هزم ]وذ ىلاغلا يونثلاب مشل ةتكاسلا نونلا هيقزخر |

 . كك لريلو ةقيمحن اييؤنن شئت نا وغتالط اسال امان صتقيلاةلاومزتلا
 ىلا نام |ث ممن اكد انه نواف طخ طق سو ني وتل ارجو هلوكلب

 نون ةعاجدازو لاق مسا ابوصعاعيال اتد يلوالا ةئب قرا :

 ميظضحبو "نباص ارقل تبصاناولوعو :نب اعل اد ل ذاعمولل ا ىلقاءلرثك عقلا
 تلاقامرعمرعبإ ريف ناكتناو يل ساب رعلا تاني تلاع ل عك انلا نك ولا

 صولا نْئِّصْد وم تدير اكن قولا انديز نانو اهيا للو ل ارم ءننأو
 يف دلمبلا دنرملاق ولا عماعيبتل نيونشلا عاونا نساجسئواوتولاو

٠ 

 قلطا| نيؤع نأ دريالف ازحيعو لاهل سولاف [ىئزحلا ئكولاى هامإلل
 ىضنؤامرابةءابأم] نينيؤنناممهسب هنا ةميجزسالا نيوسلاب نريرممالان
 ”قلطيرو صوصخ هجويلعلابتالا بل طءّنْقيمحا رئل !امأو ل ةالذرالا

 هأعسرأشعابهيلا ةبسلل عوصوملا نأد ءلوث امهم لكاتصدارن ناعيو
 ظ يزجمانحلا.ءاتساينسلاولا كاسل :,تءلانايق هابا ا اوم

 ف مرتو نمر أرسال اد صاخام يتعلم ن ظ الو تيب 7, 00

 0 تر مناب ل سا + 2 0 َ
 [ينالعثسا ]ذا امعاان درالب لسفو فرج_ركرتلا اره اصغا در كلذ
 | ذهولع ةدايز تكدرقهالعن موكو اذرخئمناه د بز ركوة رمبلا سة جاكم ل اعضو
 ظ كوقل ا مالؤ انام هلل لععرسالل لصع هربرعو مل ور و زشلاج شق
 هنع باوجلانكما نادرو |مولياليلو عيري لطب دبامن اجا ذا يشنعزلا
 هنأ ئعو : رهاب دوم معد لا يلا دالسأو يارد سو ملوك ُكايأب

 هيلاو كلوب موكل اوهرتسللا نال اضيامسالا صاوحنمرنسملاو لوعوم س|
 رموتخو بخ



 ه«بئرظن قيفونلالن]رااقغإ د لوقف هنرموكحر سل ازيقلو ئعللو هيلع كلو
 كل لثمن اب درو ف يتلا 00

 كءاذلمب ةلرعملا دب ماشا ثيئاتلااتلوا ل ف تابوا اكرثويل
 ايسلاو تيد دل توران دك جة ءادسلاب راهن
 اميدابج زمان يعنت اسالعلا هر نيرش راك )إو نسير ل ينو دل هذ ةومالك
 اهييلعدلوخو محق انيدال لكل راع تاهل علا نيش وذو نعطقو لعد مك
 رظنل اب نسل نال: عملاق ميلا ارسم مل اعتسال هلو مب طق يف ىوداه ل ذاك
 نوكتليلد ةيورل ناكل يملا ممل وف علل ظنلار زعل و :ىملا عمات
 ليلدلاذا مولطم مي ىيلالاو هيل حلاو هيضرحلان لوين اهةحليتاسأ
 لجل ن يعن بشل او لثعال )وممن ايا ىسالا اب بيحاول ولو م ا نيمعارتشمح
 .٠ ريل سو هلوق ترفع ميلعغلا ون ناباجاجي نا والاو هيض د ع ويلع
 3. هييارابوكيضمامق اكسل نام قطوارساو.ه ملوث هزخا ىلا نسحب
 [طلابيدشت مماهمضو ن اعلا تاغل ىسحدّوو دق هيلاراكا اكلت
 الملا ناكر ناقلات قربك طمكاديدشت هقول اذ هديل
 لاندت نرملا ا هاوسمظنلا لوقو يل دال نيصعتاواطلا سكون الريف
 مدعو ءازقوتم نمل ]مجركو يلع د لوح د رسام ا ةمالعنعنالر و د هيف
 برع مل قزعت اهئ اب باججو هيلا فاضم م وعلا نال يلع قوتي همرعو

 يياظفل مشير ان يسحاد ىل ذ عمد نطل غب نمير رسال ا نايل ع مس ةلرساا هدرا نيعتو اممدوعفس ثيحمال اهي دصأم يح سايجاحالسي ]عفا وزال
 ةئرعتئ الرو ديف لاقيذفريل مين نسكنا اسما رالف ل وذ مرو عع
 ٍميلعري لوعو ئسحّةفزعمو لكل لوعد نسحة فرس عوق ثم ير اضم
 يفةيسنلا تالعؤلل اعراضموسو ل د” قاب ا رلع باجيو تفروس ء٠نئقوسم

 .جنالافنرف ديلا نون امون نسما اوس كلا لدن نزال لمع ةمالعد هلو
 ايد لوملاا زال اب حالطسال ار ه1 ب هناب تاكو رالاقد ون و رال ازئالرو د

 هز 6 0 ليحل 570 و ىلرعل يف ا

 رالل متو عبولع لكلا تلداذا ]وت هويينس] وال ابو مور صام ياثلإمالاب دام ا
 ذاق ةئكسو و ل 'ئ يساوا ل يشأ عمي بحد ملوث يف ايبس ام خ عم زحف والا
 لع يملرتتزعوا مركوأ لي اوننعم يدارملا هر ابعد لج منغانضتسالل هرسا
 لبيب تر را وبا ردع اج اص با رب

 "ا ا '
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 هلشم تاه ذا"ةفدارلاب عريسصتي عش يلا لمفلا لكلا تف دارا ذاازكو ءلوترمب
 لارلاَرعبولعل رناغاو ءل دف داوم نوكمل نأسزلاو يرحل مرحب هيلع له اميل خلال
 مسالا يادلرفؤسملا» نعل يدان 0 داذ ل اقولف لذ لع

 هشام ملا ناركذ تىحرمبوظنلا مالكي صا ذخأى دم اهدبوملا يهتف متم 2
 2 عن ىرحلا كبش نم درعا اوما بأ ع

 بهددو ىسنالو بدال ثلاث مست اهنادانخا هن اذ نوُمصع نال اهالخ ا ىهع جال
 'هلوعمألو'ةلماع ةسيلاهتا ف ةلمملا ف مر اب اهيهتل ةشسس اء اورعوريطانلا
 راشلامالكو ازد يعضولا هبشل كاف اكس موهيفموم غذل اف هب جمبمل ناوادهو

 ةلباذايئايعم ةيرعمائامهوبرف انيلل ىوتسمورجزكو طنلا لوم يف قايسامت
 يمسي قأثلاو كصنبإل يرلا برعلاو هو نما مع انكم موعسو زو باعالل
 اماتاهسورجلا هش ااموهدو يملا قاثلاو مل حث رصنملا ب وملاوهو نكنا اعكبتس
 فلم وسل فرحا ةنالئى لع ةعصو يف مهقاللا هبشا يزل اؤرحلا برود رول ريل تلك نأ
 تلكم ناب ابسو رسالاةبشنإ نيحعياضم ا ب عااك نكلك هسنخو لعلك ىدراوا
 جاتك اع بيكزتلاو ىلع بقدعي هناف باعالل لب اق همي (كم ارعب عيال نال
 ولف لكو بيلرَملا قف هيلع بعتنبال ىرحلا الك هن أب يف ايساحاههس قرئلا يلا
 باعت عراسملاو مسالا يم باعاللوةمقملا نا لعلب و اعياس ب !عاذ اكل بعا

 يدرلابريز نملاب وك مستالا يف ”فاطألاو ةيلوعغم او ةيلعاملاك بيتل اىاعملا
 'نببوارعا ياعمؤورحلا عملا ادرب+لد م هعتسالا ير جابو بههتلا ف بصنل ابد ئنلاو
 تمل ناوؤيرعم لا ئوانل الو اهررغو هيلا هن اعتسالاو فاصل لل ن وكت ابل اك

 ريماراصتخااهنمو نحاغاو نرللئعمنمعتترل فولا ناب باجا م هضحبوو يعم
 ناذ هل وق ءمالكيف ّياييساىن نمتكلا مولي جحا جراشنلا ماد اعربع فالي دار
 - ةبسلابنورملاةلباتمو ارهادعاسم نرحأ "من كنار اعنولن أ وسال اف لسالا
 , فرحا هالنوع نولت نا ةركلك يف لصإلانيصئترفنلا لوم ادلع حلسولل
 ةبسلابو ماعلا ؛ نال جوسسطساو نول نرخو يلع وق ذب دعو مب اوتبب فرح
 ببلاق أمرلاو اك ريالل ميل وك لملوب ىرو ىدبامييزصا او لت لاعتسالل

 اهثريعاوسو يدب و رب | يجر ال نيل ب لعد يلع يرق اهل ضأم م
 بت 2

 ديوس اكو لاق مم ناوصرلا ننوه يدرب ىعراول
 لاق و يبطو ءابظو يظكيم دوم لْغ 3 نال نع 2 ب

 دريل ففي



 ماوق] يل دبايلاهنم بهدازلاو هوباطتل اهل اخ هعجاجن اد ليتل ابل حف ءلصا دربملا
 هررعامو او ناكاناد هنيلست نم عما هك عومي هنا عصاازعو نايمد ةيشتلايف
 لوالااوهصو دسم او ةبوسسيسالك] هك جر اكل امالكو دربم ا هنعابي ابو همدقأك
 اما :ساهعشنالا يمنحي م اهذتسنالا ةزهعون عم ىفضن يقع موزلل ملوش برقا
 وافل لضوب مل نا مل د لزلا رين ممنتناي هاذ ةيطشل ين
 مراللل :نيصن نا نم همرفاع بسنالا بالتلاعب نصنع موزلل ل وذ فرح
 | كو َيِلعانل اب نضئعف ربو لوعطملا لح يف دق اًصالا نوكن أر 5عال لسمل
 هل بصي نااضيأ لد ب بشل ثرلل يحين ضضت ملح مزال اخ دعب هلم
 ناولعانب ايان اجل ذ ىسكعن ال بشنالا تلق ام او ٌمِِلِعاْعلاب نْضَتوفربو جلو محلا
 يتئديبزش فوحا كظرغو ةران او غتي ايدل وذ امرالت نيمتلاو لحلا نيب
 ينسب هنا ومتفدا ادن ابباعو لك كس يلدوك هاممزضنل ساي ثلا كريالام نا
 طشلاو و ماهفتسالايف ياوخلل دو مل وذ لكن وعمد برعتالاو كلذ نتن ا
 ل وضوم ا تحف رظنللا بت ركد ليمعفن ا. ذ ملوصوم ا يأ نعل يزز حا
 كُل جالا دحو اك درذملا يلا ىا "ره انمال اموزل لل ذ ضراعنكل هلت
 قادم ازاعم ةينساهئ اول جلا لا م اضإمزلبام اصرعو واو دأب صفي
 لاوتسالاو ىرحلاب ممثلو سا اانباماو .ل وت لبجلاولالس وردملالا نضنرل ىكأ
 لوالااولعجّ عاهد يزانئتفالاءبشل ال امتسالاءيشلاو مصعب خد الا
 لامدالااهساك م ضرتوي لماع يلع ]خريالو لعزلا نع توام ولعارصاذ
 الو ةلرصوملااعسالاك هليل الص اتم ار اتفارقتمب امو ءإرضاق ياثلاو
 ملاكازكن انللاو نازل ا ثرعالكذلو ءل وذ حالطصأ كل د ازياو ىعملا ف فالح
 ةيئثتلن اتعوصومناتئيبغ ن اتللاو نازللا نال عن ردت كان كلر ثك م لعو
 ب ملا ةيئُسَتل نانءوشوم ناتفيص نيئللاو نيولل ا ناداعفر يلا يذلا
 .وصنلابعوت ١١] ووضو مها أ نيعتر نيدو ناو نادازلو انو اجلا
 اتاوزؤلاو تل اوئذلا اب ئ ربل كز] تحاور يمدامئب]ف هرب اصلا نمر ورم او
 . اواونلالاّيلقتو نايبظؤ اكايلا سلب ن اذ دجال اعزعا سايتلا نأ عم
 سيلوتملاو ةيينتلاعم ف ملف انلال ؟هزرهد دابر نايعيرو ناونضخ اك اب وا
 ن ابو ابزإلج ف يمتلا مالميلعد لذا هفيرعت تدراولا تال يلدب كلزك
 هيض مسالا يف ّدَمَل رص نر و ىلعومسوهدو ءل د يتملا رون نايتس اود
 امولعرشعوروزشلا حرتشت ترضنق | اهيلغبو مهمحب هلا قايل عت ال عبس
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 5 هيض هول «لوا ثيِلئدب ساو اسو مس لاثنم مهب اهيماظنو ن هرحا هلاذ
 دربال اصايأ ذل لعرطامل يش خلع دراوتتىا يطير وتعتزم لو
 دارا ةكاكوه اذ تايب او منهارل هبجدأ شرعت وكسلا امال سيرو

 ثلسينإيسبملاو لصالا موت د يقانبالو دولا ةبسانم ةطراع ا ولوض ةهمركذك

 نسال نوكسل يكرم دل اينو لوك طن شاملا ازهدوه ثجنيؤبملاف كاد نال
 وخلا ةزعع | راوعو نوقسل الضر سانض معراسم زعزع خ2

 مايبالاف هبهييشل مسالاإ 5 هرءاؤ عراشمااماو مل ف هرخا نجت هزغاوخو
 تادف اضالا بابيف اوز نلقكيإلو وعيسوكي | سصيمْحلاو هومنوك يا
 اعلا صيبتدانيمن هيلا ناضلا سويطتسيهنال اح لا نو ل فاضملا
 باجيو سبسعملاو الاهبش ل عفلا اح مولوفوعرشبف سال الا نوكبال
 ال يو نآوا ري الان وكيال نيرالا لجأ | وجا يفع كحك اهامناي

 ىلاتفيرالاي م يالا هنربشل عا عوام نس انبو ميئالايل اان ولن
 انىوماظناو هل هننياشلبرعاام اهنا نسورلاو هراتخاال تلاغاعرلز
 بد: مزج نبللا بشتو لولا لكاثال ككرقكن اهم بركّيل ادن يلع فاي

 درا اذا مفقرتو (ىودب  ننوهلارير١اذآ هبصنو اىيهملك نعول ريرااذا
 ظ انعام# و 0 ب رو هو يوسوس هلا زنعيهلا

2 7 2 4 

 لاو امل للا راعالاو ناتي اعملا
ودي ساهزملا طع اوكال ءائسالاول اهمالاك

 ف ت

 دا عشا اان هلك. يمنا سلا
 دقو: بارعالل باقل اينعب بوم ا ف

 3 ان ةي رح ملل الا نأ اروح

 . بانا لقال اذن اك نيكر ا ادب عاف 'ملفت ءروكوملا
 ظ باعالاْ أي 2 ظ ْ

"7 94 



 ءلائتتشنال بارعحلل هوخا 0 هوك هرومنْلاَو اهىدقس كل د يف بارعالا ناب
 كر ةارع نوكتلياسلاو بارعالا يتلف مد »مهل كرا دأ عمرنا وكمل كلا

 :هسانعبلرحوؤتن ةلرحو سنك( لاول انشلا ىرمل سلخ عابتأو دياكحو انبو بارعا ظ
 مهسنإلا ىف ب يتب حرج ا يهبل د لعب ماو بولا لاقائأو

 زرومئلاهيرْبم اهررجنس :نئلواعذنمف نزال و لود لوا لسالاب فاح الا لسا

 ردةسواهاظرشاناعالا ل وت فرحنا ساؤيش أو اماه عر ؛ سس زول نع

 هبسنو هرلاو هر اتخلاموهو ىلغقل ارعالا ناىلع .«ميوم از !يلماعلا
 فالئثخال و ف ىلا

 هلوالاو بارعالا ةمالع الان وكساس وتو |غفل يلع لحامل المارفلا

 فرب يف برم ام خال اوبر مم رو زشلا هلو هننيب وف » باوصلا يل ابر وأ

 تال مالو يورو راسو ودل موقت 42
 كلذ نس عر اضم أل ففلاو كَما مسالا ا دا للا طا ةماشص
 ةيلسقلاو لعامل نعال كلذ: م2 ةمع دعما اكاملماعل أب دارملاو
 “نمط 0 اًديحمال ة لول راو زةييلبإ دل أ ةيجمةريملا هزهن له التلاوه اصالاو

 ماعلا اىعدو لوي وانو و اجو هال اتيبار هي اموخ لون اهرعوا ةيطورلاو

 09 اولا نام قر اجا فورحلأا ذهو ناك لعن طعرتالا يأ كلذ يف مصأ عضاولا
 |رذاعرضرتا ابشرمرال املك ناار و ردا ةلزتن اهم ]زمر معو |ىسحلل م مم ع
 بيلا ده نا همها عال زمقلل ىيارثااسالا يف ةرتوما لجين ا نستسا

 2 اولا :لاج) كرو بونشو أذ نأع ا ام لحاملا قير تنم

 0 ات سباوبغ ضارلاذا اكناوح ال رع اب لما

 !نوكنورزحلا عونخي اههملك نولي نا ليعجو قعر اى
 20ج بل علا عصب © اذهب عمونسو لوو 3

 هه 6ث 66 6 ةبَقمْلا يملك ف تا اواسم ب انتل هلى حيال هنايلام 4 .

 .ذاربخ بشلل لهو بسنلامكرلا ل اين اك تعب رع اينملكن ةننابولملا»

 قاتلاو هند .ابوعوشل ا لهلوالا مارا تسال غتشس امهسزكو عضرلا بارعالا لاقي نيك
 ًالرسمومو نا رعالا تك ةلخاد 200 ١ الا اعرتسلا لع

 رعت العاسلا لما اللاسالاب هتيم او هلت ودل بالا اه
 ر لتطلا عرس للكل ما اوعبور لا 7 تاس

 عنرنأ ن ايسب انهو مسالا ئيبر عد ن اهيبل مثركذال نيون ابيار اهتادت



 هد: ةيالعلا بي قرملااف مزج ةمالع وكلا علل همالو كد بسلا
 , هيي

 ىلفالارلا و انوماوهو َءلمزلاو ٌةرحلا نيب وه يعسو ل يد بارعالا عاومئن منال اوما
 افدردسصلا امهلوعطن نب و وهلعام نوكردق بلا تضم ان ال كلذ ف اًنالاوهد و
 ثرعاكن اكوا تلق َنآَف هبرضو دب تررمو رز نسدلو اريرهش سن ابوكو هوقو
 ةمالع دلو عمرا ةمالعملان| نم «سعو ماثعر نباهب جرعو ظن أك م دالك نس

 اهي
 قرطلا تلك تانكلاو تاكملا يلع نطعاسو عفر اب دارملا د ادخأد الا اص لهو
 دو نركلاركلأو عنلاو مهلا رصد ةنبينسلا تانكلاو تافرم ارح ةرالملا نا
 يفك ناوي لاو ىو بسصُيلاو عئرل اردو ةيرارعالا تامزجلاو تاكا رص ةرالعلا
 .ليق انطق هرجرسيزلارنالاب بارعالا مههيرعت ناملعم دو رجم او ىلا اهمراخلا
 ايلزؤئاتاز نارحتم انه اييجاصو ئ:ئهلعلا نال صاحلاو هتمالعب هل ضير ال مر هنا
 لوخ عباس ال عئلااماو لزق بوعولاو باييالادراسكمالاو_كلاكارابننعا
 اليف ناك عراضلالعفلا اماو لارلو هده ال 'ةيطون هداعا امئاو همرو املا

 زك ذ امرغد ّ لوقو ىلواناك ملا عاونا هنالئمل ناك الاوع با ءالاو

 هلصا بصْيلاو نوملاولالاو و اولأ امع بوييو :ضلاب ملساوت نلاق يابوي

 '”مئءمس ىتو ::لصفع مد اينلا



 لبق ةلثحم ةانمالا ل احاهرحاو !ناوعد ل دك ساظوهو يذ ين ضاثلاو اياَبح
 لوف قابس هاهي دارع الا لاح هرعأ نأذ مضريلع دوب اليل ٌفاّسالا لاب اخرخاذا
 به ذموطو ليي اب لبعد نوب مرحا ايل ارو واول ا ٌغْعِجىا يور ءاضاود نأ
 لصف نزوب هرحاواول اب وو اول ناكتسإم و ْو د ءلضا لما درعو هنوينييس
 يااباود ميوفلملوب هلوث اهيجويتزولال مناسك بال اق 9ناكسالاب

 واول ايلتعم نمرثكا أيل ار مالل لتعم نا نم قلاغعلل |رظن اب نع ةرلفمس لالا نال ٠
 سنج ا مسا ىف ا"هضانضال ا مزرل مث ءل وق ئييْكللو انورطتل ياابلا تفرح ملوك
 هنْفاَصاَنْرتوالّس لام جرب تر رم ل ونال ليال دم قصول !يلاةلصورل ه منال

 ىف يا ا(لثمىلاذو ءلوق هوو سائلا نيزشفلا اة فردامغا لوفكرشلا ىلا

 هب وبس ,ملعاموهو لمن ثزوبو اولا ناكساو افلا مْعن[ هود هلصانرهئاماو

 خلا محلل يف ما ليلرب ءل وش افلا مجيزعم هنزو ناي اارفلا بع دو ؤيلخلاو
 لذ ةلاصإب معلا نضرت رف هر كيلا عرترؤصم او دازوالا رد مدح نالر د د هيف لبق
 هسْولانخرن نالر وول | عشب باجيو روصم اور جهل يي ميل امس ل عرلملاو درعم او فرم ا
 الولع قع وبرك اهوكع ىريلا ءلاصا فون ملع نق ونال دوجو نقوتوك دامرلع
 اب علا هذ اضالامغف اوف زحميكلو هل وذ ئقونلا ةمعر كتف دوجو قرت

 مف اضالاعي ونور تملا اب يف ا مؤ اسال اب و دارهالاب ىف د امماهرحاو ا رثكت
 لاقيد الا اهدرزوبجب مصعب لافر عمدا صو ركنا ار لاَمْد اسال قد
 'انينحلابسلارلاولاى شي يحل االيفاو“كف :رعاشلا لاق ىب دنت ام ين

 ليلدالو نييموكلادبع عي و رعشلايف زو ييرمبلا ونور أب صومتخ و فنو
 وكو ضو م]وث نايحوبا يلع ين رمال جلب ا عجن وكي نا لاختل ثيبلايف
 ىا ٌلّرمجا رد وَمِنَ هانعمو ةبانك) 'ىوع لا لات ىنجلا س1 نع ةيئانكمل

 هب وبس لاقر زيا كرعارب رّوو امون ام ل يدعر ىو تلحر«ءادلا لاق كيشلا:

 ةليل يبا لها يوش تيلالا د عاشلا لاق وشن يف درشس اجر و قر وزنملل نكس
 نو ايام معي اكد معاك رعلا نعز ميلاد ئيكسو تما نعزتمزميل نعبد اجييصو
 يابابا 'ةنه ملوث ليل وبوئقم ملصأف ,ل دك مركدب رتل يعي املغ

 هجو وأو هن الع تاونسمو مالا ذو زح دن اولعو ل اماوغهز د خد لعام
 نار يسلا,كدس اك ونجا نع) هب ثينانبل )امص نا يف انل اع "ةنهم ئم -نل الولا
 نال اّمحإب لوالاصزنعاو ن اننطان و ةطاغ يف اك ةينثتلاو تنشلآلاو نيرلا



 تيا اهانلن نناول وخلا يضاهاو اهاو مل يللا حاد لبتو ركل اوبا هلام ءاهاتببأغ
 ةارما سارليلو يوينت جراك هاو و لاهاي ان اع ابادب ضرك نشب ءاهافوانل هه

 يش نااايس و عنشبدع ةدازل| نة نع
 فر صلوهو عوز هل ول دم لب لكز لن يلو نات امل ول دهن | هلك :ةيشق لاه رد
 هث اي باىو يلعل ريالو صدال جون ءاجتنجد جر يفشل

 انيوتلاب لا نيطصرل الك ةؤيسن فو كل نملجرالك اوك ءل وذ اصول اموعر لعل دب

 مل وق ناياق كررع نيلعرالك وع ةدورحتناكادا ةرلشلا ىف اًضا نويموكلا

 انازتحا



 باوال ايضؤكوت ولف "وك إب بارخعالا يسلم رنيم هال با سيبلتلا دكت نعاز ارتحا

 هلوتدعب فم "ةلميرعب انلاروصو ب هد او متر ارخو ي اب 21111

 'و .نلاامو كا راعش البت فل ااوباورمب] وذ يب نعيم اوف
 تيورللاهي ايلاتينفولايل الق ارسل لذ وسكر نونلانالد ريع اق لسا
 قناّسمال وإلا تلقا امالكلاب (يف زلضت دور ولاه ملثب دل ل و وم اجمل دو

 دوزنمال ءزييال ةلضف ون انعم ممالك يبو همر اك:لضفل أوةرعلان يبددرتموهو يلا

 سن افاغاسو عيل ود ةلنعم لكلا ير ورح انا بلال ذاب لاهل علو انهام تلت
 لاقنال نيرخالاردقتو ايبا ظنل ياريلط:وتلالزحر  عتان لاب باولا

 نيشوع نيب عجن (/ر لا. يازجالاماقم ناني اةايلاو نلدلا نان نعام عي/ذ
 تلئاخغغضوعكاو لوم ايدل ا دوت اكوا بارعالا وهو رحأو زعم ع

 ثنكا 0 "وهل وءاعم نيونملا لوحر ٌقعو هنعزموغازعنز

 نيوسلازعامىضموؤتلاو مهاضالا ف تفويت ميجا سقمبسا هئالز شم اب ضح
 هل نعام وبوفت فن امهعنؤ ري .نسوننلا 37 :وماللاو لالا عم نزح مو

 اومْلَخْرا 0 اوسلعالم تلو نالوا انةلل امهساويلغف ياانمرا
 مطغب محمت حز طيومو لاف اًضلاو ئاضمللا نيباولضُمل ةكرحل حرف اسال[ عم

 يرجح لا دج يحاوسالكذ 0 رقلا اىا هلوثىف يال ابتطالا عوام دلوع ١ ىرظلار زب

 هنعافلرخ اهردوعشا نحس لاهلك يا يتارامهمن الكود ادلئارت ءامهس

 اذا هرغلا ور ل ايطار ورب فر نيينارو لاح ار أمين الكو ءلحو

 ُِق ظنللاروشفلود الاىت يعلاريتعا ت كيحوارواعلقاةدشاد اكلاو (ضدو رع سس

 ليل هبواو سدس مهلا عمو خيط سبل ارمالك زو ةيبخت د جوف ياذلا
 نروو اب تيلمنال ت ينو اهو مسولا«| يبوس وماي نيمو ناك اتاميادبا
 5 ا ايتاوهو و اوامر لَنا امال عل رباتلاو ثدنانبلل ايفلاو برك ذ كرام انك
 ان نال ئيمضوهو ثيئاترل ةدياز ناو ا يول به نول عوار ايتذاوهو ابوا نجرب

 لسئلشاما ناَئرموُحْو اوشحت عفو اماو نلاَزيخ لاسروبالو اوشنح متفنال نيب اعلا
 متلالوقدلوصالا نورح اف اوشحاهعومو ' عومسملا لاغيواركذملا ةزثنر كنوملاةسشن
 متون تايبالا هزه لوقلا زل ف شما نمو رظنو ترتسم د :لاوا ونومراو

 نال ىضهلامسأو ميج سار ميلا بانو ترام طصاخو ضْخو ارز |:.كت د ةمرقم
 وق هن الركب طملاب ءدازفا سال يسنوع ل ةلالد



 ةداع هلوثةعمازتلا هداشا 1 مل ةلالد وورش هدا نمل ومموع عب

 0 و م ا ا
 اكنكلادزبلت اب اسلا ىراذالار شلل ةساوض امن! أذع هيفي :
 0 مل هدحاو ينو هذهب قوي لزلا هذ ما فو هازال

 تاسننلو زوكوملا اهتم نال نيالا ف ةدايز هحرل اذ نمنتا ئنريكا اعل ١

0 
 ذازوحت امد اعدت نت امام وتو: اهلا عر ا عونمون ويا

 معني باج واريتثا ني العلاد ةنا يضكد ف وامي ردنال وشو
 0 الدبر هب 00
 ”مكاطل تهوس اظرس اهمزكل سو هلانأ ةرحا قد ازجىاليب أك هلىأ

 ايلرجاوال طيطامشو نيد ايعل شب لقول 2211111
 اكل مالكد ل [عتسال اهمال ناو | يناثلا لوزا لعروججراثل نإ
 اء ال ناكنأو هاوبإل باوصرابخلا جو ويح حوضوملاو )لوك

 50 اص دلت نإمالا و شب ناقل دج ورلد داكن رتعو
 ةرعأ ول العاتلا | 1: نال (ةرعاد يي هن بيا هل مهدد

 كلذ قع الى 0

 '"*مكروس وك و مت 0 داي
 0 00 ايبا دريس
 00 ملص امف مون يكونو ابلاغ رولان اش رم

 ةمهلو ليس ل 7 ملوث تاون ادم



 ملاتلبال ارفع اكل نيزيينمال اكل ياس يا تيزاولاتي ل ةريرسوملا هللاق هلحار
 ظفل ,يناساموسوءل ةاعبم!هلعاوا انلعانراسواىاتبلغازا الل هلم يودولل

 عمير سبل هنا مدحاولا فل هيث سو اهونسصوه:ناونصوخ د يلع هرب لاَتيدَت ىىاولا
 محل ئاطتوقف فدرلاب نربي رصين لم هجلكزشإ ناب باجو فورم اب ب ءالالاو اوهيئخت
 ينحر حاولا لفؤل ميذس 0 اساس
 اررفنذ أ ميش حاول (ظول مس اييكتلا معن ااذع بند ذ دون وقلوب جن ولي
 .ةلوحو اسف الضد .زهكئ انارن مْ يِعَت بح نوكب رقت
 اليللالعالارئت ىارملول الفل هس ئئاموهو هل وذ نارلعو املس ْنوكسو ناونم

 ثضاقوك وك ميول مج موه لربك ميريل (عسلالعالل هدحاو افزل هميعربخل ةامهيلع درب

 لج جانع , عدن نمكو | طن مْضَْص'ميالعلا ةنخو نشملا اف هل د نولعالاو
 اردلاو هنهلت بزوعالا فون ءاكال لاقي نار دالا :ةتيقب تسل و يالا اولا

 ا ايصنو لال ايو وواول اباحتر هيج د6 يااا

 هس والاب ا لو امضر تلال اءىنتالا ناععأ 0 ْف قيس ل

 نكت 4 1 أ. لظنلا نعياجيو نيلح ا هررق ام اثنهبو ,ارجاملانأجن افيبلعار

 ثارووةرثكل ف ورمل ةيقبل ة بسلا ا ايتخاك د فيو |يتئحل دب شلي ةةيقخ

 2 عئر]ب غي ب ياى القال انديف هداعالا اولوجو مل د هلع وحاهبوكل الثلا

 دليفو هل وفد هئالك ةئيرتمازلاوطو ولنا( اب لصحياىبدارم او دوبريهإك

 !يسوروصلاض عبو "منعش و قولا لاحؤ و ىأ“ ٌماصالا لاح يملا

 رك ار نيل هننزالذقولا لاحق ياض ١ اعمل ازثل ايرسابتلالا و | ل د ضال
 ىف عملا اسشلياليلو ي | انساه كو رز يد وفل نو خو يعم ا ثول

 لخر نحسن ةرعوج ان َةَرياعللاي أ كين 0 نايل ءاون 0
 وسل شل ذ نال [نرلا 2 هرل ملرنو انازككذ

 0 ا

 ملوك 0 قرب و نرآ الزجل هلو .اسسالاو وجم ا ٍبيِكرعلا نم هولخخاضبا لسيسن

 رثع عجلت يا اعلق ركل هل ا يلانلطم لب عفبازسؤ اليو بل نا جراشلا
 1 10 *ة 2س وعل :موص ب م العشا و موني بجو

 0 ارزق أقرسسلاو انكربوتعر خلا ثل ديار اول ضريل الز زتنو أ وبنحو لماع

 هيا ازا رجا وقم ل داوش هاردي



 كس الكا ثيناتلاانلبمَد موصو | هلو مب نوب

 بالا يشفي علا انا نال ناك يب ةلتشب تروس عزوف وشما اب اوت عوض

 هوو ملوث وف عرج ةارمأو عرج ) جروك ثنوم ارك ذ ملام يش لوتس وعن حبل يما
 لبنا عنطع دام يصمت و |ملو ةدي أكرم مكزسبلو ثين الاى هانعنوصف نأ

 لاول نال اتم ب بذنو +برائوك لة ليضفملاراكلدتوا ٠ هعهيطونلا ةرايعو

 ناز بيذا(لبتيا مومو ال نايل ضنالاو نبصهلاو لو داوطاب كيان

 نيبصنو ء_كلاتلاب [عنومو اهيركدم نيب قري ةنيساعؤلك دام قنشي

 جرس وجو ع 20 نطملا ل اك اركذلل عمم قمل ود :لس اهو انو

 لال موو لزم وهوداجبأ از هريغو يدا )رك ط وشلا فوتتسنول عويصت
 لاقوويلاعلا ا جرداو عومللا ساي هجر د( حراتلاو اهكيرمسم يب دز و نع

 لانا يي الرحال الام لمحت عمي وتسهل الملا يف رعاهرحاو نأ
 "م !ملاملا لاتن امل امهحينوك يي اككلاد لحي نى ماح نوم اعلا د
 عجل كان يلع 1 دور هوس لابي

 ماض جملا مل 55 لعالا ايكو اموأ العلا تان
 ِ نييزتاطانر كرم اك لائم ا عاف ايوان هبت يينأطحل

 تايم ابمب|عاوو اولا م 5 نويروبو + ةرضسنلا ا بلا الأمور
 يود اولا و رلدن ملا يخووأولا مدزل و ةنونم وذل تاك ماعإز زويد انتم
 ةزهددإ ايزب نيرحاو ة سيق نيرحو مل و: فرفطنالام باعا
 دعبل ةدموموملا لانك. لا حج ملل ((ذ ءلعجلةبسانم اجو ٌحوُنِفَنوا
 دوس ةراج تاو سرا ةرملاو لاف هرحأ عجن اكو اشيا نورحااول آد ندرتيعمج

 عجيناف هلوقر بت قطءريم قطحلاه وابو رخاولا ل غْمل ضرع تاع مل
 ناب بيجاد ىلا لهارس دمام اومل وصوب ]يو نوصل دملعال وصد لهأ
 لبالا ضقت زشر اك ءل :ةيشلا سلا خمول ةبارقلا ىذي نعمل سالاو رزكلا
 هلا ربو ايقلا نانو ثول اولاو ملطسق ئيرمحلابجزلا بعالب نا ذهل لوقف
 يدل ولإْب أ نع انيالسعاس يزعل ميلا نب مهنا انيع وبا لاق

 رع لاو عمو عل الع طع نولباولاور يا لس ماادر اننا ليللا لو
 - ةقيمال نأ حنون اهواولا 4 دجاشلامىورتزلا مل ١
 ملصاوووإأ ملاك /رصحو هو معاأس دعبمع ات تارا وزقاعم 0



 "”ماصادبو الأن اتسم طق يا كلإ نتميطم ا نتهاردصمنونعملادو نعل

 وهو ل و طلاوهو دوجوجدأوجا وجرب واجالا دب (يَيلالصاد ملعا ىف امد سملا
 فرح ام وعل هروح ع جإل هنا هب داؤإ_كتلا تبان يغماللا ف وزكلتلاب تن وملك
 معلمدوٍريوُحالواَمل ان وزحلا ناأرفب هركذ امة نيه ]بكه نر د ةرعوك الو
 ةاش والو نونبزش و كل ذل تنبو اوال نؤخاو نواس واتلاب هثيئات
 دم هل نوكنال نارغااطرش مي عباطرشو هامشو ماش عكا فؤال نؤبشمو
 ساينكالاؤ حلا درأ دروع عجول للرب عجو كدم نال هزه وك جركل نونلاوو اولا
 نادرع ةلقلاءاهلا ايلا نعئصوع ير |اراص ا براتلا عنيوس الا ةَر اكل وذ
 ئيسل ا :ةبظن فرطلا بطل اواهلاواولا ضوعولق الساد ن اسبعلا اهيبعلي
 ءاب ري اباهانلصو تابظلار حمل ان ناو ةانكلا داء ءاتلا لان امرطمهسلأو
 أيعو ةرالولا نم (ّنالءل وأ ينو اولا نع يوعاهم او هزت جرل | ةرلُم بريل ةرللاو
 كرولانس اناليلو 00 ةمقرلاو تارلو نول ويلباو نأ
 باعتانسوىرارم ا لاق نوم وبلا لع ت اكرم اب هي عازم هذ رص اكل زركذ
 ئبعل ”هْنِببس ناخرج نمو اعد عادلا لاق ميل خ سونتل | طقس نم َءْعْلْلا ء نوح
 ىف اعجوحمديمالسارعاش,ليفطلا نب ,دبأ جيئب ةئملا ل اا درمأ بينتو ابيشانب
 ”ميئْذَنلا ةئبصارحاولا:ويطا# م يداع سوط يلخمب بظاؤ ديرك ذ ئياكرتا
 اهالعاوتلا دليل مس اركي لّرنمو بيجيب كرا ذ نم لكمت انفربقلارم ١ لوك يق 1

 . فد مانا قولا ةيحانيلا عنا دز ال نحانئعاهلوأو ماثلاد قالا ايلنساع عاد ةمأن
 نوير كاماذ مل وذ فاضل حنونلا ممازل او تاكرطأب يلزم يف يح كج هإزجأ ثيح هْنيس

 هلا موب نيب ولان رض ةضلذ يتلا نون قامو هلق سن هاري اذاذ ل
 ةاوتسا كا درس هب وهم او سام ودو هل وق سئلت وركب قو عجل نوي لقب
 لونك ف تفرغام هؤل يناثلاو هر صل والا ل هجو لف ْس لوا اكع يناثلا ىسيلذ
 اعز انركياو 'ديبا دو ارْممجانموع "نوعا هنسوكيلا تيرس ءاذموسيل هنبرعم نيرع
 "وبري م ميِطعُت نب نيوع نيرعب دارا هبال رب حاير كشف درب جاويل ا «نيرعل
 كيلا ا لكو ف فاو .ةنيرعو ا يرش نيرعنمت ارم نوم او :ليحن نم نلعب نيل عب
 ايداراو نونلاكواهب كي ونعز عجوارك (ّحْفن داع او كما هجوما ىأ دنا
 ”» اق نعرلاىلاتو نيرحا ةعاهسايع زال اا نر او يا اراد مهلصارسبل يدل ابعدالا

5 . 

 ءلوق داولادعبال ت بلاي ايايلادعب نوكراغ ا اهيرسكو نيرا نرسل يقرون اتا مثلا
 رواعوقو يماثل اونا امو* يقم! د يلعب اما لارا و لجوصرلا ل فا ةرزحألا] ومد
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 يينبالدلولحيا ل حمل وق در اكئالللكا ةزهملا»يابرل ايو يح اههلاق «نيعبرال وح
 تيبعبرالا نو قف دهانلاد ىر ريوس دب هش و ةيانووو سوظعخال فارصدلاو يا

 20 77 |سويلؤتو اهل بتوع سك تسلل 0[ نوكت نازمكم ! بلع ورعاو

 ْ نزعابرر ول نيديعرلا "بينتو ةحلالاوحأو ”ةشيع تلتتسأ نيب دوعاعشناو هلوق

 لاو هقجرشلا يف نيتشل يذوحالاو [يءيلعس ينال م ةدافكا عاني سم
 "2 لاول علما يف ةاطقلا تحفنر يا[ ىنتحلاعهنصت : ةأطق يحانجا نه نيرزوعالاب

 علممنيبلال غو .انايببطامشا نيزفمو ءانايحلاديفل أ يمن عأ * لوتكابل ا” هش
 هبوعلا نع لحو فلالاوروخعب مل تملا حنا يايبيشل او كحو يداللا لاق م انام نيايلات
 فالاد بلاغ اع مين زمر اح الإ ثنوم اع جومءاتلاو ندا ءدزلا اوت ناليطلح

 ايري وجؤاتل 1 ا انئلأو نال رع يجيرانبحو ماح آل
 تاوناو تايناكد طيصا الا تن اكن ف ةجب | ىتبلعت يلا شب اك ناتربزم ا اتلاو كلآلاب
 ةرحلعب ار ارعارلو لون لسالا ولع ةمقنلا ابٍتِصُيلاَن ل ةازغو ةانيزكةليص'نلازا اوا

 40 اوه .مشدو عزجو مصب ضر نأ لكدو هلل هي ! .”ثمييلللا ىلا ةينخل ايا

 يا هر رج ارد بصنلا3 هدرا مل ف منال تمسك هللا فرب دحين اكن ”ييوقلاب يضضدامر و

 د 0 2 لوي ال ار اجو لل 'اولوم ارم لا

 اهو انرعم تول عم لطرت تلق نال مالا لع
 ىتانلاتلا ةروخو انصرقم ضل شه النا تلك اسي اع قيرلا 00 5
 ظ ا نيزك ذامو ضلال لنور رحال تزليااو نة عامتجا
 ناعرواو دل هاني غسل اينادربملاو ش شعل لاقدر وهم, ل عاموص باعأ قسكب نمنلا

 انام يا رئفل يمل جلوال عجرساوهي تالوا اما ملم اخلاق ب عرف ةرجسلاذب

 ياالع ًةاطراك ملمكس مسو هل هةدداولادعاو نا ايت اَو ومو هاسصم سد غاؤ ذل

 اها بي باس بلعا 2 تامل ساسا دالام نارعا هيرجيف

 مابتمنملا هل اوق هئاسرع أك ةلباتلللي ملك سل هيبونتنأل ةيزعلاو كدت اندل
 للانلاباش ام ؤمتلاريغو د هي يملا دلا لوحي طير غلمنلا هبات
 ل اببرعااذا يا ةسكلابعو انس صاف هلت لتساك ةساخت يام

 اموتامتو اسال! ام مصاعتخا و ىف اميخاتل ةل انه دج غاعورجالر يش نك نإ نإ

 لا اعاعوسلك يف ينعلا ناو يال خدود ارو الخدوفار باب و راو يعمايع
 لئسالاهوط د دؤفارل اورجالاو لجعل نوه نا | ووهار نا امهِفاَح ناب و

 قلالإلخواو هل ّدخ يرعى لاك ديفا ورم ا
 ماللاو



 يناووخحةف عملا تناكاوس يار اديك جاب ير موي قرسكلابوجيوتتلا يما ماو
 ةويإر ماامود ءلوسوناراعجئيإ لع رمالاو ىعالاك ةلوضون مارجاسم اق نوتكاع

 الام نينا اذ ألق ناف هلصا4 ودل بءابادي د شاكر اس ديزيلا تسيلولا تاب لونك
 هيلع لرعا ل از نا هناَن يملا د َىاَلْعِبُم تلق افرع بلع ا سلع وأ قرع

 ريعهنا ظانلاك م مال حالخو كسعاك فرصنسرعتمال ا درك جاك رعت ل او | فاعل اد

 هيلقنا اذا عياضلان ام ءل تل يسيل يف هب جصائ اهلدب كر اول اكو |ّيلطس كم ٠
 ترئلاباهوبرعا عاملا ئيلارعية/يوسلمانؤت هعضر ةمالع تنك ”هيالُثلا رص ما

 نوب نمو َءنيئنكل ديقوعلا نود سدر وههشم اع ثونم ا بوما تالا ل عئمولا ق نوئلا نس نلالالميتوابلاوواولا و محددا اهداعبا تاكرلل لا :ةلعلا يرعابيتنياكل

 انلع بارعالاوهئرلل نال نسم انهو هو قرحيلا يوي بارعلال تلق تاعانمرا ضولا قد ذأ
 مال ئاعا ء]ْدق افرح ناك ذا امن الئب يسمن موتمال ازال ٌمكرحر اها ذا بلاعب ما
 ممالك نن لعب طرد هلع فرحدمالاس بارعالا ق لئعلل] تعسد يح يرض اِعَب وم ا
 اروع هل ود كل ذارعام عيبملاو للركه نالوا هننيعو ا ةواقآم تيَرعتلاَف و رف
 . "دلوع العروب م ممل خو عوج لاتاخا معجو هوو نمسا قر نويلادك
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 باول مهر دمر وسقللو دل وش يالخك لكن ا ايلا ”قاضالاك عدام هنس عني اسيا ظ
 ملوف 2 لوضفم ا يععوفبو سوي اكو ىلا ايلعسوفس و رارعا نال روصقموعس حلا

 لعملاوعدالكلا ف لوف ايكرخ ع نمي ملاطالا نم ابىم امزنال يا قلإلا عة آرحلار دعم
 بونت ئيمعنم هنوكسب هئال ايورحُد فيم رجا ا للا ثرح زب جوج تعملا
 لّضملا مزج اء بسنلا قيل تلق ناناهيلع طلت دز ايلا يلع طلتك إل تم
 انهيئالئيْدل اب بازعالار نحلل ع دب ىفل اا تلق ء نم ال اعهالاي هب قفل
 لاق مراجلاب نوحلعلا فرحا مرمالك يضف ممل صالاولع كلا ابن بول
 يأ قيم ا هضلاوهائعادب ىررىلا نال يادبالهرئكئزلل نا نيل اة ىرإوم ا
 ازهتكو ره مالوب ةطملا رحنا ذا «بيستن ةسسانمو اول بتتسا ضرما فوخاغاد
 دينيحوْمتم و يسايعلاوباوبو مزاجلا لوح دروب لاوبالا ناك ائاوْسونو قرت
 ل احر يو ذأش ىلا رياوبو ليم ناك اد هانعنمن مر اهل ويت ىرخلا
 ىلا قزم اب مموج طدو ءل وع يكاوسو معدعو ضراعل امرا رنعالا علني تابثالاو
 تحالابى غتاهنالاو كينإرملاهلوق قاع ةرورمذل فرال دوو :لعلا فرع رحب
 نايل وفم ه ارم فر يضيو قب سونا ف اننءلوفيف هتوشاماودابز قب نوبل
 ابلا تاكرعو اوتيل, مصب نكن اءاو حا وصوم نبط مجند ا هَيلصا ال عأبشنالل مي ايلا



 نضل يم ةلوصوم ان منال ىلا عئلموللو ائضولا ةينباسو هنالوا ةؤمف اواملاوارلاو

 مزيل الكام نياراتخلا يل ومالا هوت وبس او انلااهر وب فانا ينو [يانىزداهوعل
 ةيطفللائالجةنومعملا ىا ةئاضال ا ئولاو ل ى'ةئمللو ةركنلا بآب لئملا يقر دود
 ريل اذا ياادنلاب نرعلاومو هلوخارحادو ملوث مف انالا باب سميك ير بر انحك
 هتياعمهك لوف ف قاكلاب هرلعل داوذو ةهزم عبعو ملوق ىف ءلوحوب هيلع هن رتنوهلاو هب
 اناًالائ ولع هريدكربو فرامل سو مب باتكلا اذعبربعف حصرخو هلي كرتدنا
 ةيجاوملاودصقلانوا ةريزقذلابانرعم يد انم الكي بص دس كري نازي هنال هلا
 دلوثريضلاوا ةراشملا ساوالاب ىورعم ا هسئرعو نوكيف هحومهعوتول باطن اد
 ئيلعازلاامساو ماهبالا يت َهلَعوَيملا[سالايلعدر وا غلا ىبونلا بيام قتلا ناوي
 نما اتينا ره نإب باجيو ايليت دام مقوم عمتالو ةرثوم ا لا نال اف سلومْسم او
 . لاتيال يلصوهو ءلوث ةفرحععرغو لوب كشي دك نكلس اكعنالا مي طر شيال
 00 ا اا لانني الا يا ساجماس
 لاف ةيرسال ا اييلع تِلْغَيلا فاسوالا]سبحاص لفن انال :ة روع تسيل ىلا نال
 هيلع حالا للا ساس وس ءلوبزرتجاو هل وت بحاسكة ركود نوكيف ةرثومميذ
 رعلا ماَدعاب ملوبوكل تريل ةديازلاوا لوب نابي مغسلاهلل مزلاو نلالا
 ' ميافلاوابطاخلاو ذكيا سلع دام لا اوت قيعسلا يت يا روم مل هو اميريسأ نمو
 . نلكلوقو بصوبز ديزروسا نسل وموكي حالحلا الا جزجف هن اينما هال اهو يا
 لريلل بيو نموثيولعل ديل عضون مهد اًهاذكذ لعتدير بباعلاربؤلو كلوفواوكلمهاديزأب

 يخيل ]بزواج هلال فق موي م هناك ةراشبالا ساكو انباغوا|رضاحن ا يعماجع
 6 نفحسزي د ئلار أشملا نا ةمجررونمهلا هاجاغ او هيل ارا واع هل ١ل ل اوه و متسع أ
 رمل ةراشنلا مسا لادا ماني ظانلا مالك ق نأ نمدعب عك اسف نبك ذم دانه
 زتننسملا عريس د اظؤلل] ق مل ةروصال اموهبو ختسوزواب لامشنبالو ارضم اهل وُ
 تسلل قرازمو ةصقانةئسقلا نا لاقيأم دربالف ىوزج او (تاطصإز سم ا مباذمب
 جياموهومل وف لكو معا نو زحل د وظتل مل ماعو جوتزسمن ات وزج ا احالطسا
 هلوفكه لو مالك ياباس ةنيوتدو ايتخالا قالارم عضو ى١ ملكلالواؤإ هعوخد
 وحا ةرواجت موكل اس ئاز ايد نال |انر واجيال اانّتراج تنكأم اذا ىف ابنامو
 تك دار عل( تتردت دف دى د ل توبا 000001 01 أ

 رواج نعل ابن اسيا ةويازامو دب ازال اوثلان:ىالابم لاو رجالا زغب حوارطلا هدش
 انل تاوثلا الف ةنوبحل اهب تلصحاَو | ملصاسو انتر اجتسك اا انايأ كريغحا
 هيلع لابو ايلاب يلع لولدعم] رث كاما ال سايقلاو كال ايف دهاشلاو كربغيلا

 .. رملادا
 وت



 ١ ترلل اب باجيو لعلاولاوضت هبصتما نزلها قلل نحل نعت ينيجو زعلان
 نيب كرتشيرمضصإن إنا هلصاخوريزملا_ىؤقنام نم لعاب ا ل د همِلَع) هنأو
 ميه ام 0 0 بياملاو بطاوم از
 قىءلخاب ارعانع اند امين لمصو ئ

 كوم عجوقسأ قو فمثل ام 0

 نازل بف بامازع يرجاو كيرص ف اكو تيرماتكأعضو نيل اباهيربشل تين ليخو ماسلا
 هيي واو طي اولا اما »عكا دلو هل وف بامللا د هرطائنار ىكوات اك
 بياعلل نو ادواولاو نلالا جول بو ثدلعلا انعاسبو لصتملاوولا وصي هيت

 يت عنمٍب اجو يا عاقلاببس تولين او عبني لب نبل ايس زوج سلو كمال و
 أنك :امستالتمإلربازصلاركلا نيم التخاباطيا هبقعلل ب ءرزنع تاو هتان

 لاعب !اوباضل الكنب يح او يبالل وهو بطأذهلل تنرا و

 ممل انمطلو بصملاو ورحل الق ياأصرحو أئوه تزل هنم الاسك اخر زف ماشا

 #0 الاعتمذان مس لاتاماحلا
 لمعلا اكل ايرع ةيطالامن نال همدس ع هنأت در ل اسري معي تاما مولوالو
 ابل اك بف لعنلا لوق عم هنمطب طقن ءلأقاص كلذ لا ىت أ ةلامارع نال اوقلضنم اربغ
 ليق هلوقيف ليشمل ماده تعب ورعد هل ودب جراشلا هيلاراشا او تيبلا فاكلاو
 بشل يوننب ع 20000 7

 0-0 انشد اولا“ 00 [ ضئرمو

3 0 00 
 نال راغا لاق انا عضو باول ملدتسو أخا كلو رانك .اًمِللَم اب

 ريل اهل وة بطال ةدارا تنيرت تنير نود الشلال اقلام امنع ملوت
 نلمانلايا هلم لك كال و لوم تالطإلا ع مريم اوم أك الط صارتتسملا يرتنسملا
 الاثاةفتر اتتسنالا واول اندل ف ةرهل ابا نلب اس ةنيرقفر وريلاو برصد
 ظ 8 ناازةيلامسب داتا اجاذتاا تونا



 ساقيل ايش إل شيز بذل (عيول هندل ”انلاواعال حراشل الع دوب امنا اذه ون اب ايلا

 هْسحلا تاؤصل ابو ةساذلاو بيائل ]مشب © اوراس ال اب اكل مستو مل انيلع
 علشان ركل ةنسلا 0 لمشو تاصوكو مام ل عغلا ع ابويا

 ذوكربا ميسر اة الاعوأ :ةلصوا ةغصواارحوقاول !قافل اتانتك نول
 لواموص مامامتاديزوعف لضونلل, ضلامادنس مونتو وبر .انورع اغلا[

 ةزواهردمو ىتيسي م ينام سلق اره هيف ماشه نب|لاعريوكملاريتعت
 اق يراماو -. ل عاملا يه نب و ويرحم جو ممل
 هربا يلا لماعلا منايا قيتشلاورخا بيآرةفوعدل اقامد هوبا

 جت كف ةهبدنوسيسروحو مي أمافكعريعو منيونامملاد موه ارحم يضلاالا

 دبلومة دش لعلام اوم كي الك عاما نا
 أ ىو وهو عفرل اب صيخاعرحل نابوم ارل 5 ةوؤملاَى داك
 00 و بع هو ءرزضلا اوان
 ظ1110أ1010 دائلا

 تنااماو نا يرضو ادعم ئاحز مف سلسل ااه ارتست اعلن لو هلل نابيبل امو

 نيشوكلاروهيمجيصحرمو باطحفرحاتلاو اضيانا نيزيصبلا نزع مشلا معورمو
 بلطي كك يي صالْجِإع عبو اع انكورب راض | نسل د نْاماوأ ارض لينا

 هي وبسس زروهو حرانلادب عصاه نزرح قماول دزعلاوذ اياأماو نُحلَولعلا نم
 لولب يايا واننل نباص تياابلا تاكو انا نال اليل بصذو
 ممالك هر اوأ امو ليوط رن طعمالكلاوررضل ضل الوم عين أمس رعت لكنك
 الوانها هز نموع لعتس ايار مضر موص نأ ّس طانل '

 داس ,توولبالو ءممصد وسل هن أب مجأو يي امنع عربخالو عئرتال منا
 2 5 1 1 بال تيل وحماة زل فرمابفرلو حط

 لس يحسم قسم [يينإلاوةخهرمبأس نك بالو مالعالا هنت نيزعلا ذا ايف
 ءلسو | م أمال همر ”هئيوب يشلصعل امض ءأىسنف انهو عزمي نعيم
 0 اةيعستو نييزوكلا

 أما نايبلاو اعلا [لعونع خشن اب باو اضبا ضررصصح هلبق امو لاقترق هبك

 ما رف يبماصلااموةلوتك دل الو موا ناب كلذ نركب ام ةأقلاهنع
 1 )كرا امو بحاصا تسلل 7 تسلوعلامملازحزيد اب در لات يول اب اح عريزنالا
 را اعلا عا ابو ةوباز تو ع لا هيزتاسينيوبج عاتب اوملإنالا

 روكو



 دهاشلاو ل ُناَّث لوعفمايعو ينزل ل وا لوعم ديزي يف مو بحاصا ل عايطع قولان وجيو

 موضأن ورمز صالا] يور خاو ة/درملل لعالم صْعم مهسو رب الا لصالاو ةريدهلاريصو

 دحافرمسل ير وعلل ليت لق نر حام غر هزمعلللعائلاريزجؤت ميو ةيزي واس
 تاومثلاتواولا ثابل ايزحالا لاق ءأ تربو ل والا لعن ومحاصم ا روما مص بورما يلعو

 يصل رتد ماى ساو يملا خف درعا هل ارت اهرل ره د ضرال | سابا تضر
 ثأرلاوثعابلاد عر انسداومالاو يهاسارعاشٍ ميلا ةؤصعصنب ل انمار يصاب
 هلوت مهن ايلا د وحاب تنفمي دعاشلاو ف انمالابوجلو ةيلوصغللأب بسلا يفز وجو
 نم لقنلاق لب اموم ضع اذحيف لاسننالا» لانعنال اناوجيي )سو نمابلاكذ لوالأ ما
 هلا أيتْحلف ىلتخاُث يح ييَتلَحَو هتتكو خس ءرمبام قر اهو هيف لاضالا فوت
 دلوقرمبراشلا ملاراشا اكل اصفنالا يقل سالاو ل مالا قرح كا ذ ناباديعص نود

 العر يلا نيبشمل اف حاطتسوشب اهكعنسو أوه نعللا تيا عطتالغ لوقف اكعنمو
 "نا َنعْفلات يبا لامع اها هع باعس عسا[ ف كو لذ ىكع نعبلطوت أكو

 تيبايا يلهاهل يف كولا ةيَحَنعللا تيبأو حبيالو هاميال سين ىلع باس
 | كعنمو باكس يا[ ث ملوقود يسلك و بفنلا َيلعلاو ىلع: ىلتامومالا نمي اننا
 لاّصحلاناالا لوف أ هرخإ لمت باَطِسء اس لاباطعإب يأ ى بو حالتي هرعادتسم
 [ئكنال ام ,لوق هريعصلاققلاَّس و معمل اممنالا نم[ ناو نسحأ ل عتلا عم
 أهيثيردل عهملضو يف وولادوسالاوها ولات [ّسِطب هما هن زكاهوخأ نان رثكتوا
 '  زاوهالام ا ةراج لج اك هل يف و عبطان افر ان غس اهاذا تبا ىاع ةاوئلا
 هي نأه لكم ةعاضبلارما هه طّصأف ب ل١ سايس وانتي ايلا محازا ناكو

 ةرحاو عي ٌسايدتغا هتخاو بيلا ذل ىلتإ نارذل ماتم موتي ب ولا
 هل وف و هما نبلب لاتيالو همان ايلي هول اروع اس ؟لّصرلاك خالك نابنلاو

 بوسائل ال سو ثصبلو ايف دهءاشل اولا نابلب هما بلا تْرَخبا هما هّنْوْع
 حران ارّرع موعلا ناك ناو هاا كو ا اهيا نكرال نافرثكا) !يلعو سايمكاو َنآكِب
 هل اَتريعَسسوَف نان الاو ورولا ىعانرودلاصوَمل هانا ناكل لوم لاّسنالا ول اوك

 يي طش تاداولع لحالات نيل ةادونمزخ ل ةعسيإ ئب تاناتاتو#
 يق دعاثلاومل ةيطولاو لاب هن ةوملارمتب كولو لود لارطعال الص متلو سا هرب
 ه0 تاجر هيج ةيور يع يت هأياناك
 لاشالا ال رم لك د وسو ةئشو ابولع هل جة هاظ فره انلاو دكا ل را رسطلار
 ريضلا نال, هيل ركمانمف هاري ذات هلوقؤ ربوع باكا



 0 لل ولده حرامجع لاضفنالانكلو كو ييط عوكل انقدالا ميم ضاايروزجتامزنفلا نيريثكو دريم ازاجلو ان أطيشللطابلإ, خمار عساي

 ةرشلا نييبوق نيوكشساو هاه ءانلا
 تلعجيتو يالله ئللاصاميفضل مال ايل اوسع اهيالو هب يولع معي ةرشنمل تضعد
 اهئيصاتلا ةينضلا لثميااه ايا نين ,رقلاغشلبدل انما تي ةفسب بيت
 لملف ليشلا عون هزاللعنلا لعق فدع يمل نأو هلعاذ فذجيوصموهو مصل نالوعتم نإ ضلاو اما اغسل اسئنإلايلاثلا ف سايقلاو ناووصديف عؤنحا ثيحيرحادلاو
 11 ج6 طنب ناتالي ءارقؤيال ىزتش لام هير عاد
 .ىهعلاو طسلاياهاميل ان|ننصوو ةشاشي ن اسحالاتقوو لامجرل ىارلا دممركاوخك

 امل اناىناي لاو الاول ل سو ثيحواىل انا دهان آو اءالامركأ عاما دجولاب
 هناء ضيعت لصولا نم عود عب عركتتلا طبل بالو هيو برؤلا عيتدهو هل دقو مل وف هأبا
 مهعجتزاجلزق ظنللا نلتحالاوحو وجلب اتلطمةييولاوف داجنالا ععلاشمالاجابتسيإل
 ٍىااايطع هيث نيعصومو الطمةبعَلأوا بالنطلو از نيرئعلاد اكل ملأ شمالا
 ريع قرهاظوم اننا 5 سك مئلا ف نود ايليت ام نيب نآ حو لعتلا ايمن ذه هلم
 بايللا ولع عرئب) تعم الل لاي نا بنين اف يف ةرسكالذ ير واعر وكب اما لتعم ا
 .اكزحار رّيجو ةراتر في هئا لكوكب أعلا نا ةروقم او عع اطل طعو كال غو ا
  ةرورصؤسيل نو مويمالا يسيل ]يؤ صو نأ يا اي ىسلو اسيل هجولاو رز وب

 لّمالازاو



 نونلا فزع وجوااو يسلم ياباى يلي نسلاهلواهجوأ هُنالْثهِبْمَع يايإرسيل زصالا ناو

 لعناف ان جتاوج بلان عنوضوقلا لقنوأمعأيب قالا ىورلل توام قزتنالاة الاف
 ةيبكءلوقونمدرناوزالا كتل و ءل قلم ادؤسعلام لوقف ءتيسإب ملوقل قتلا ف
 ىريلعساهسوتلا هأسزلا ليف لو بز ملاق لامؤجيووفاو هغراسا قيل لاق 'دارباج
 ناينقيباحو مزمن اكيلاوعلانلتغاذا ”ةتئاخاّق الخ اوي ديَرِمْوَع ليو ئلاوبز

 ا يَعْديِنِص يدر لاف ابره اههنعط هايل لع هنيبوامهسيةوادعل ديزاتل
 نحو عم فرطداو رب اجْوَملا نع د يرمي املا ملاعب ةينملاو جامرل لا وعلاو
 يور و نلئاو هل دب ايورو وها اناوي اروماو هلوقو رجلى اهفداصاورب اجل لآق ةراضو

 هدر هول افعل ناكن او ملوق عميتتيل يق مركوام ل صامويل جزعجب] ده يدر مرعاو
 نبال اة ةرورصٍلعلور هان تيل َنآةروررملا قالا نونلا أيمن الع لوقا نونلا نم

 ارولاءاينزحو اتنوشرباحو هيدوبيسونع ةرووّصّ يل نود فزج)ب ظلغوهو ماده

 ءلافأمناعمةلقلاوف اكرتشان او يا ىتبل نومك لعل عاب انسة كامل نوب ىزحو

 .هن| لاق ناحاياَنالعدران لحلف[ ابا يل سكعإ لعل عمو ظانلا ليل ىلاغ وراثلا
 ورمل هدا ولأن و رب يتبل قوهءاثلا ناو نا نع( يف َرِجَْمْؤَملا رنكك عصمت لير دانى

 ووقلابو تعا طخاب دارا ءارجاهرسييالاربةأبطخا ولعل ءورقلاقارعيعا تلمع وتكمل
 وهنالاو هياولا توُساِج ثيحوطعل ف دهاهلاوظءل ارمام او يدا يينالابو ليلا

 أى وبا لعل كل تيل تاوَحل ير ىالَج ا | لاى باهز عنو وباسل بالو ءل اه
 صخل ازعوايلبقاعاعرمبامقطخم رملا ورع اهيوبشيل ل عفلا نعا تاو خا نملك:
 الو هلوتءلبق مذ قيلعتلا فالجرلا قورجلعل ه بش نسوا ق يلعت هباذ لام
 نوم ايلا ايلا لاضتأ لاحايمزلتف نكآى ل عنلا مساوهعرَو نكد يززتحا بصيت
 بصح م تْحا ياارتخا طقو | ءل وزراكتم ا ايا ل ستنال ةاَهيِع طلو قر عو ةئاّمولا

 هلواماهلصتإل ذا ةِمؤظلاطقزعو ةياقولا نوم |رمْزلتف لعفلا مسأ عع نعاهززتحا
 ولان عيا 'ينمسيفالو سبق نسل يعومؤعؤي اللا اهيا مل وفيق طضاوإر ىاهلا
 لف واولاد وناعمف كوتش يحوسو نع روصاغلاو هيلين سي! بدق ئمو هرثع يفور عملا
 نال ٌمياقولاب و ةروكرلا ولان وكت ازيد إ اذن مزور وعيؤ دل م فان ارك يلد الدت د
 مب لات ماشحنبا هدريطقو رز سلام هنلكو عقوق رفادل آف ةعل ندل نوف تدح
 أموث رول زم قاتلا نيا كلغ ميركل ظنحي ابل انلاومها مي نونلا تابثاناملوق
 يعوهتل ةنطيسابل اعود لاقاذاوعاشلا] وهاحرعاو سو ملف نابثالا ني فرعا
 قري ييضلا لاَماَراىاياطلا نول اديرشتب نانعزباثيرحمل اق امها كيان اذ



 نيللاف ال هميم انالاورىبنل ياووعؤنتل لوف لك مسام تلك كورد و قيينملل لاقى نكي يا
 - فلومي دّورخالا لاو «ل ية هنم همسي وهو ةسبالمؤ ال بام[ فاض اعاد ئيضلا ومو

 لباملا ليلا ىاكر للا ميمشلاب مادالأى يل هزجيد طقرالا كام نب ويكمل ا يدق يبين
 ”ةلعماباو ماوعلا يار بزلا نبا هداسعنيا بيج هيدا يصب يبيح اب داراو يحل نع
 علل ةءيصي نيبيبملا ىدربوابعصم هالو سارع أ مهد اد البق د بيبخيو لب ؤكرتناك هنال
 ى وذو قرت ق رهاثلاو بيلكت اوعالكو هب ار لعن اك نمو رداع نبا بريح جدارا اع
 قالانإب معن ئيذل جراشلالاقارك ىاثلا يف [ْمّرِحو ل والا ف نوملا شا ثيح
 نيالا ارلا تلو هِضاَعلابدب قم ارق هلصا نوذم ن ار اوج نوملا زعل خ رشه اشال
 ةريخالا لل طب تالسرم انور الم ئطت لاقد ضوح الكب اءاكن 1 لاكو هلق
 قرع الاول ]يما ياو زج بوصنمال هو ام أ ىنلعب المد ليدل ياليل
 مصر ىادل ظفلل | نجوب نيحس لع مهنا هل ف علالسَصف ةياتولا نون تبا ثيحرسحي نلت
 اكو رو بنجوس الكومي يشل علا اماو مز وق ملحق يزتموم أك سشلا ناف يلكى ص هل
 قاياماعي عفو رلعلالوحد عانس|يف هادم نواب منولق يال اوتسالاف ىمنمشلا اعلا
 ءلوقورعلا نية قرط تخا حو بولا اوس نموإ ما ساو عت ما ف ئترحو هلو لسؤلا حا
 يتسم لتاعلا يت لاهم ب علا لاش نوح نمترقد نون طم رارعتا باول امو
 نينلايرارعاميب ارحأ مسا ةوتملا يق نش واسم نييرْمج ف هلصاو ةولا يق هل اىواسم ا
 هنأ وفركد اذ الشرامهتاتناف اةطانتالل نوكسو ناقل جب لك مالا د ملمهملا
 هتيتصوامسم ا :ةعفريوشا نام مل وناسي وا نباوا يرارلا ايالادانرماو | باناريوصن
 مريم نممارعتعم تازلا نيبعتل عضوات اعضاول نال لد نودرعش | لامعا يعلو مس
 . ل واولا تجوع و داملاخعن عمار وكول ا خئللال احم امل المر اوا

 :ةينكلا عيبمللاامارسال جبل ى ملكد ملم ابشع لل اوّهجااذاو هل وف يجول
 لاا ةوابهصواوس نا |: ثرخأو ملوت ل دي ل قنلا حس فحبيت دجو ماعم عب بيرل
 قول هالو زريخاتلا[يتحر ينعلاف غض مرالمسالا يقلل خا ام او ايهص | سا نا حأ
 نير اكناذ مدل ميت لوح هذان و مسالا هوينحإ امديض منال سالا ةدياخ تعاضل يلع
 واه مال ميو ناك [و-مواضالا ىمعنأم هلا يت نكيرااذا لح بئعللاى ا مسالا ئيضا

 ن اّلاد بعالاب انف عومجلاوقشلا ]باتي درمللو لل دوجول قنينرل وك ثرالل
 طلاء ابؤ وانه بلملا وومملاو أدّسملاب اق للوالد اممل ايان هبوسشلاو
 ] هنل | ود ءانعمرجرلع هوربحل هام و حو بيكر كاتو د اًمكاو َنكِلاَنصوهو

 .اموهو ى ورم او لئلا ميضعس علّبيالا نمربالخ نب عم بللاو مسالا نكي اًوااساد
 يلع ارح ظ



 اهأوتبصنلاو عقرلا ىلا مطتقلا همر وبجب لب عابتالا نيبال هن اهل يرسس يف ظانل أه يعج

 (ىلاهتاجاجرلانعو'ةلوقنماهلكهلهلا نا يوب نعورويشم اوعزكرمو لوقنميلا سقشي
 ال ةيلخلاب ةنياعورلاتالاو بلال لع رجا رم لوثنمملا ايمستنو ميس لات لكم
 نمل دب هيوم بكلوهو دولا نع عبوس تع قتلو رساو داو ل يرمالو لو

 نيلعرل نيِظعيارساوروثكد كونت اوه اهيسلو هزيل خس والا نم عيخ عدو اولا
 باتا اقبارشطب اتوغدلوف ةكم برت اسيبل سا ةرجلادي د شنو حام مسار بوه
 ليقف هيح هطبا تُخَرَحازفو ليلا اسوي انورال لبحر هب ىحمظيا تعايش زولا ذا
 لاموالالتاذا اق ورب رمي ئيسلا ىرد ل اًئدارلا ةفموعد هر رمو هل وف ارش طبات هل
 ميري ىسيلاوخا تيم هلو يرصوللال اق تطيع دا جرب قرر تكلايوصبلا قرب
 201 امس لال طور وزسالاب زال و ةلاياممللا
 ةعاشل هزم نأ تربخا ياحي صلاويرملاو نب ءافيابب رف مل ةلجشلاثلاو يل اوحأ
 نابىطعوايلاوخا لوب ديرب يخي وأن يلع ميل ظؤجا نسجاسص مل يبرق ارم ّدلا
 ىردِرلاهوثْمااَوَكل ولاة ضديلعل ول ولل نخلوتنر لعوب نارهاكاهبْعو
 هيلاةلجر ساوهو ةيِفوُعلا ةانثم اب هياوصر شيعي نبا لاقل يتلا الاب ريغو
 تلا ويزن نابوةيكلا ايلا تاما َةياورلا نايدرو هيريَرَملا بابثلا بقت
 نطو بلت او ةلعالا منيل ملف زمالك عسل يول
 مائرقوعلفتودرحْسوادبزابوخمساو قرع موانياكن يف حور كرنام يلع دوبل

 لت م ائلاوبرك يش يصرتل ايكأل اءاواهي ولا لاك تيكحاه مسا ذا ايا
 لوتس ملع دولا رع دريل لأ ل خو انتم ءليمإ ف نايام اهو ارس و هل وف دم اب
 زاويلالا ةبنلأ ارو جرانلا الكقز اجأ عسل جل قل سومو هسا ةلجنس
 رش ةينلا هال وتتم ايكابلا نت اناتوكسلالعينسن ابغا نكيرلاسأوق
 ايلاوممزلم نوكسلا: ريل صالاو بة اصوروللا يمرصالاو بارع ضن
 الج ليزقل ا طح ءيابل نار جلد قايم سانح بكل نامل لجلب واضيف
 موت نايعتسلا نمور ظن اول اغا نامذللا اول وصول ثيحئارللا ف مرهظَنل صوتقتملا
 اتلاف رعا وا ويف هيرزعو هيومس نم هوك توصرسا نكس ا ويش قاشلااملو
 امهبلءانرجو ندافع ودا روكو فصتيالام بول ب عاضرئلاوهاك لوالاانب ع
 ومس ن افاد هلوق اماه صنيالاميإن قفلذ نايم قايسو نيطاتعتم ا بلرعا
 هب)ءاصو از وجوانبلاالاهنوسيس يضرك ب وركن نإ بوس وردكلا عيا سف
 نيروم و مصاخمْنالثل ا تاركا سومو الا عراشلا تركو داو بي الاه باع



 قنياكم لف ل بقاع نيونتلا ةلتماعهناثل زن نيعسا لك فاضاب بيكن كولا وهوا ينم كلاثل
 1 راو بح ميس وجبل نديطعيئحام
 .ةيحامل ئطوموهام | نلؤضالاة فرصا م ادموئل!لوش الستان عم ناغمو نابعأ
 ليان ركل ابل نال نود لاونسني ربك نطلق اعوضعي
 يامل رارعإلا هنو مل وف ميد ثينانالد |لعف مسإال قام امسا ل ازةدأرا لاك همي
 ربائس كلل عنالاو ينعم اثيحئموا سادجا مسا الكا ىسالا هز هم و اًعأدورعمئع
 سئل طعو ديزكع رالف نييملمدرمجتلالعان الملا و مل ناري انساب اكوسكل سال
 نم عمو اغلا نرسل اوةماس اكن عدلا يف منيح ا هميم كأن هرلا ف نيعم عضو
 ئييلوصالا يفهم عجرنخو دسأكن ييخنالب يأ |تلطعم مط عيلشل عضو نييل ومالا
 . اًدكو نيرتلا نجاد ضاكيا غللاو نلال اء ينال نا لذ و مآ هبي هات عضد
 صامل هلم لونمو لًصاحؤع] دام ةراشالا سا لوك ةراتنلا سار يكس نووب فاضنال
 نجا رهتو تيا ادرك ى عدو ا سيرو صم عل داع موضحب دج عابطائخالو الكتسوسيلد
 مومو راكدلا لاحق نيل عضوا مهععبو هيلا ةراشاو يسم صواب مزمحبو
 راج عل دريم ماب هفد فن لوال ا باوجيتعّيكما نأ ة دود عَةلمشميَبلاو ةراشامبارنلو امي قرصي هاذ هيروضحل الا لوحدم نيلدالا لع درب د هيلا اشيل عضدام
 تمارا لش نش ف !سا كيلوا ءل فل صراف ءلرنعل ثموأ لول رايإب
 هيلاراتلاو زغب ةراشإالا ساوا هيلاراكماو !هلاخئل تكد هلت عماجلا و بوجاب
 كاكزكب طالوت يرق وبخو اي شنو د وماما هغلكو ثنومو اركرماما

 رحاوتلاذ هلو تنوملا ورك يمس يجب »دج جل
 دلع دو وُرمه ادعب ةروسكماهيون[ز و نلالا دج ةروسلم قمه لاذ مزمعب وار و
 ئورح الهو دباب ف قاياكاب ذريغضتلا 3 ىف الاشكال كس ثوبا

1 

 . ةاثئالال ف هنزولهو ى حباب نمايؤا ىوطب اب نحواو هنيعلهو درإل دا مذيع
 هئلاتاعضدارحلو نينئوكل ادعو يفادلا [مهف اما رثالثلا قف نالوم لعلي مفوا
 ق”نعةبلكس تبل امنل اك ةليسعا مج تر نيس 5
 هتووْوو ملاعتا دو يكد ىدداضيأ امل ةرحأولل هنواتو يو هدو ىذو ملت
 ئيباللا ضي وارج تو نب ةواععر قاثو ناذو ل وك هداك اياك و ىملتذالاب
 تب وطعو:ىرا|نم عتاولاذ يئامملا ي اهم شملا اظعلو لوالا ين امصخ م نيتنثلاد
 بوملا ئيزلاراثملالاوحايف ١(يتت اظن ناو هنو اسفا نورالثلا وغسل
 ' نارحاسل نأدص ناوخاماو برر شنوئلهصدِضاعو'ةياس ناكل غسول ادزمبلاو

 لون



 رهان علمل لاف نيل يزم ا نبا لومكش عمي نا نابوا اروَخو ةْياسكد ؤل يفالطموشملا ناب لون
 نعت مرو ناوحاسل ناومحَ انلاناياناتل مص اذن ءاابيكار ونا لالا تلح ةكاَن

 اوسوااتلطمل ,ةيشللاعنم تاظنلا علب ةقيقحن وبنت اسي نينو نيو نا نيمعحلا
 دع لزانمامد ةلوتكمل ودثهملك هيف سعب هريعوا ناكالقاعوااتنوموااوكذ من أك
 معلا تالثلا تاكرملاب مذ معو ةيطع نس ويرجيل اق مايال ليل ٌاووب ون ييلاو وللا "هل ثم

 لغم هيرانمدع لزانم اذ ي) جيرال اولعؤسالاوهورسكلاو اْنلل ضلاد يذلا
 لمعلا يكل عتسا ثيحكمل واف ىىداشلأو لزانملا طف وطحبرشرملاو لعلا يا وللا
 دل ود ضرعاشح ل فا والا كهرب و نايب نطعواةئموج اب مايالا وة ومعح وأكو

 نييزم)ارضب الواو اه ورمل ل ادباباهرحا تائل اضيا امىورصّءلاوىم ا ناتئلالد قو
 قعر وبلا يا باطحل ىاك ةراشالا سا كويعبلا ىلا ريشا |ذاو هل فنيل ابأْلاد
 هتوك ئوأ ابلاغ بطلا لاحؤل عل دب مل وذ هولن لل :وعاكعما هبروتنضزل كل وع
 تناك ايا فرحايأي فاقلا هزه وع كءاغ او مل وفا وموااركدماعومججو | موا | دوعس
 نالوا يعنرا عيد سيارئحملا نملك تاكلإ َناَعَل ويا للا اذ انعم ير اشنا سا ناكل أوسا
 اولا يذوانو إلا هشنوملا ةراثخلا|اىسائاكل ا قنفيدل ءاوقلماعلا انسندلل قت

 لوول لوف ليذو دان وامعفاتلا خش كلتو كين ونجا شلا قانا كب كليتتو كليو كيت
 لد موصل !ارمغلا يس دارا هدملاةإطلا كار ع هاالو وت وركسهلا وعيب تيا ”ةغرط
 نلع لإ. لمادا ىلعأ اهوسو نرالا مارى لاناليرالا لها لقوى اينرالا )تو ارتلا
 درى او مدالاىنتييبلا ليلا سك نا طلو أينئالا إاول الها دآراو ينور (الو ارلالع

 انلالات قلانعيز جالو م وش ناكل اب نورتملاباميلان لل :رجبكا نعي رىاخلاو متتس
 ءريبإعمللادميلا(كا برك ع مباصل عْرعل توري أورلا عك ة هاركل طييرست جسق

 'مونيع نايلاوزيائثلاتازءاه نمل اضسراتهواص لاذ لف تاكل اب ضّدتشوهو
 عر يمعبو همالئلاق نريلا برش سو املا خان عد ميمدب طبضو ناليعم ملا وذ ملأت
 مومعم اى كا ناك ايلا ةراشدالا ععقلاو كل اعلا عزنعيو قائلا ف اعكبو لوالا يف
 ضو نويلا »دوا كر اهلا حت ثيحميفماشل اء ريحبلا ىلا نازجألاو بيرقلادنوأشي
 [# نام لع اياحا فريدا نيل ةلبق لوقف قيعرلا توصلاوصد ل جزل فرظلوالا
 تدصلاوعو عوبيحو ثل اجلا نس ةوابوب لعد اذ ولععسثلاشلاو ىاثلاو موُسبِع لا
 ىلع بوست لاهل اًتاّدو اجراللاه<و . ل نيلريضو أيت ىأ اهي ني بج

 داربرقو )وهلا تلا ا عرطعت وهن ايالاو انقر غا عل اعجز با ملاوئ ملا
 تالدراؤو تنحوخالا لؤنكرا و ثل سهلا ملا كلانهو كانها ذكد نانؤل  اشمك.



 تبراوه هما بطاوسا نيحي جعل ل يعجب بيبش لاو" تنجار ارد تناك ايزل اويو "تنحاص
 سكلأبانبلا بديت ةفليطعاثلا ف ناك ةيمسابد لوال اف دي عاتل اهيئل!دراؤمو موئلكن يورع
 انهو عم تول ليقو فعول ملاك نون حو ضومار صح ىسيل ىاعمب قالو رهين غل ل عاممت
 لوصول اوراعو تزعس يا راب تنجاو ادهءاههنيجي | ناري و كنا عتبمتنحو موقسوخ
 .يرهرإل ءرلعو نأكل !لصاو نامولاو ا اهنا ثحاتس ف وهاشلاو هتنحا يا ذوو
 لصولا ىلا ريفا امل وت أمودو اضن انانيد ومس ل وصولا هيفره اسال ءيل ف تيبلا ف
 هسردت و عومل (روصلادرومج اوراملاو قاولا لحريِل هلٌوُوم وا ةكيوصيا خلي
 نعتيور يذل اديعسوما مل ودول حويل ءقلخوا ام هميلع 1 مس لوح ايس
 هنلجدررصب هئبلصووهلوا جاك فرك وصوم او هل م ليطة م كك نعي أ كردخل
 ارشاعالمخاوموه ناوانإزئاانا راو داوم بي سجنوا
 فت يموت لو تبجرامضرال مهلح تاسووعلوقدس خلا نثل» يواونماح يزل اك رخضخور هدول هدوحا دود جسوم ا ؤ عن ولياليكل باسل مود
 ريهتلا عرحأ دوب لاعا ههداوخ عما هس لا عدول صوحا دود يل ان هلوق لم قولو
 نلارلو جذلا امر تسول ك]رض نافاس ةذيتت وق هنسر حربا لير
 [يبسَركلاو يدل( صن ةعسر شع ةسنجر ويشمل مسالا ل وصوم اة لجو يهنأ قدح ا
 اًدوورو لاو ىاوامو نمل شمةئسو ياوقلاوياللاو ف للادنسذلاو ولاد
 البا لسا, ىاوللى زل أهتم تلوصوم ا املا اما ]رح قاوللاالا هلك يف فانا لك
 مالا ةراشرلا | يف قي د اومعزايل !رلاوهورحاو هلصاّنا ل! نويفوكلا به ذو قهلث
 لانلا1اقب ما يفرحو ايودو لاهم هياي تاشاتاؤل تس يزل اق هاهاتريازايلاد
 ل وف انياتلاي نان حلاو ٌةموعضمو ةروكءاهري نت عبو | ناسا عمو
 اهب ةتيقحينشماسمل نيد هنأ رسل نعتسرد لل اعصر نانتللاو نامل اد
 نازللاوع هي م١1 قوكل نعاضبوحب نويلاو معبد سائل هو تول انطوألمنل

 ايعو رثل أنثيخل امهكو نيت ةلاو ىلا شت هائل ايركذ ءنآهلصاحناتللاو
 ليتوالالئ ال اككتو كول التقاننل ئيعن!بيلكي نبا قورِرملا لوك ويلا نزح
 ةنالكو قر ولاو لا فحاول حو ةواد ميم[ لمقلمَع تر]وولاتللا اعرنالا
 يرلاناهيلع طخ عرئلوءل ماعىزلاو لاشعي نم صوضخ هنا مذ ؤث قورج ان حم
 مطل نتلا قة يسيعدت دويل ناب لدعت نا ىف والاخ يضرل الك ار بج لسعي نمب ىح
 ةينبمتالوصوللوب يدم ع يا ايلصب فو عوولاد
 اماصلااوعتنورلانخ جالا ل وتلك د قعاددشناو ل شو طاك بأ ءالا |يف ل كحال

 موي



 عيضوميغصتلإل يوناو هب در ليقويفهاج) يعيب نس)حر هلات ءاحاومملا ةرا لفل مود
 ماد يايزوسلا ل نم,جإيلم او يرفع يا صل احلاو ليل عتلالعصتل ا ةراغو مانلاب
 لماقلو ؤقرلا لا>واولاب مهرج لا نلارك م ا يجاك هارها كيس نول قرخاثلاو عطم
 7 ةلصلاب هلوطل هنوثئ دحئايرخأ نانول هيضو ئيزللافئتغل ظانلاوكذ حراشلا نأ
 تءايانوابااه هلوعك ملوث نيل لاين لا ترحودلافيوااب موقلا لم موتا وت جوامو لي تناح
 اوابياتاغاونطصا نس رلاانو ابا ىيلياملسؤبن)عر هل اقاروجلا اووهعو الل انيطعهنم
  ةيحرسادلاهيقوانيإهل ةغصولل اف جور ملا ارهه ىانيلعان انتيك هيل اكانل رعروج

 امتاز از ةاتفلكت ةماهرزع نكس ىلوال !امافرزلا ]ومكه ل ف ئزلا ل عولطأ
 بكو يال عولطأ ثيعو رحلات دعماكلاو دما نع ابوس ]سو وا امر وهلا
 لال ارى ناكسا واه كو زل ميلادهم )جلا ثيبلا ام قالا يمر شنالاو واورعخم
 وهو اييو دبس ىاثلاو نابايرش لالا ن ااه ةرملاداذل ابل مةوةاتلاناصقاو
 لوالإإ ب يويسالو نونملا انيلتف اهوئاني اخت لعد بوطحمكتف ل وار وصتموا لاهل لع وصتر

 بتحمجتبوظللو يلزعلا لوح يذوب! امرا يملا دل اكجورلا رود هازتيل الا لعن رمإتسم
 يارلاسو تولاياة ينل اميننو يا نونا انيلبتو تعتني لغو راخعلارهلاوهو
 ةماللانوسبلبى نومي ني رلامونل قضت ياسو 5 انمارزعر ينال يا اهينزنالد

 ةبعو بعدزوبحارحرعجارلل دولبتلا| للك (قئلادوب نمار اللا لنيل لعمرك لاعجيرولا يأ
 نينعايلثمل لكدو لوفاوهو ْنيسمْسل ةَئينعا فلا ةمحولا نأكساو فانلا ضي اتكاو

 هلوتيالللعايناثو نيرلارلعالو ا قلطظأ ثيعوالا فرع اكلاو نعم ني

 .دوسا ءلوتكاهيشنو ا لوف ءعلسل راع رنعئئوخي شيل طس نيل لولا لهب نلف نماس اذ
 عيطنلا بلاد روطا تيوعيوَم نمو ايل عل هماغتو قتحا نبى ابعلا ل اد حان جنوب نم اعلا

 قلك لحمام حانجإل ةراعايبلط أملا هاوكشواطخلا بوس هوا ند! نؤل قرميلاو يسكن
 اي نإ صيريطا تيوعوت ملوت دريعي يله مهاشلاو اهوُلعْ َىالطأ وسلم اذلا عب

 مهاد لكى لخيناومتبو مل وق ْضوعاشنال وح ئم]خافور و عغ مذا هدو لسحب ن
 هلقوعو لوسولاق تلك وكل ليصنتف من ئمال بيلتسلأ قاطم نئميئال يق اعمل ضام

 نال هلوعرلا ىئيوهيلءةدياعتنيل الا اوضة زوو هلوق نيلي لكيشي ءعؤسد
 ةلرمولا ختام د نع اوجوتلا لع ةدياحيم هيلو ش م ةلوتموحتبيبل تضج سولف
 رعاشلال وتو ءلوفاوسوبللو كهل نال ءفوصوملا ٍةكيلاو ةيماينتبالاو ميلي 1و

 بيرل مب بطايو قولا لات «نارطضلييتزاي نءلش نكت ينوخال ئتوصاحت اذ شع
 . هللاقوهدازئسيلا صوار انو اَدهناكوه ب هان راسا ضعت لزانوكو هاتأ يذلا



 دهاشل او نإ خص نمر ائيلعل الس نوكيئح هحاص امادحإ دوي !ز نجل للة رمى نعت لاَ
 ناواعزسوم نولوتنامو عءاخسادوع هلت ةلشتل ابنا و طصيو نمو عمع اد ثيح حا يي
 روم مآوص شيا مال مل وت اصخنيا | اعوان ولام |لوصوبْوام
 ظ لسوف لق رونو ايلات كمن تاوأو د هئار وترل شب ةبأت بز دول امل شم
 صرموحالوصومارسا توكضماللاو نللالا اماو هل كملي هيستت هليهت شق ظانلاهلاخابرخ
 لوالا موق نورت يرعاها ىلا شقحال أو لوصومُي هرجا أيل !ىرانلابهذوزويبلل

 انه مزلاو لولا ناخلولث نحل يركلا جس ادا ةقوسولانعآى سئل ااولخن | ىتسا '
 ماللاونلال اهعميفةمصلاداهعد] نس ن سحمان كلا ان احكوقنامنايب , للا لوصوع رسأ
 ركد وروولل فوصولا ل يبنى يعم ناك ناد داؤتضإا تاويل يت هناك نسون ركن جدال
 يلا رياعوهام ايضآ تلقا دبي تنم الفا دموعمل وه ةجاحال لاشملاق نسما
 الا[ قرع نرحل الظم فوصوم اة رحت ايدو تلغ )يللا الق نوجا توضوللا
 لا لشمال اسسانكيماوظلملافلسااتنلا نايف ةيتملاد جدلا لمنل السوس رو سن ؤعاملا مم اويل أنعم مالاو لالا ناالولف هلق ايما دلو ادةورو ورمل
 اننعنماب اعاوممن ىىماملل نميري مح ديومل لعل نعووبل 'لوصوسملل و
 هاتان لعدساةدلعامرعاش املا ةتعني رجلا نلماوبد» هيلا هولك
 (قحو ”مازلا ةرحلو اللا كيو ,بسلاوميسلآر يا طار معلا ابيادوو 0 ضم انلا
 يل اكل نانرضالا (لاكو يلو ضىَرلا عم لوم | ويصوم تاج يحود قره اثلاو ةراجمل
 يع د وطاأمبلاَسب ولعل اَتيلطْرمْ]َفل |نب ناس لاك تتوُطوُوو تومحوذو يلوم د يرجت

 م الكامان عيلاوباوشناك لرتلا وسب ةلوصومتنأج كيحو ةقرصاثلاو ةراجلاب
 ىيبم او ىوم ا ثق هيلع الكلام ومكان افكام عك جمد منارد ' رسب وم

 لقوم ااتلا 7 ندد هأرخ ةيرعم يلا ي عع مل وصومت اع كيحي د قرهاثلاو
 يلع كروب ىدارك تاوتامإللاو مننا مكضفو :لضتلا )رشا اوعي زف انلاواولا
 ةلوتلتناعرسكي عايل صاوابلا حجب ةيناحلاديد ست منالؤشنلاب نيملاوررخدتا
 ثيحتناذوماشلاو نلالا تفزفنانكاس انا اهبل ساهلااعلا
 نتمههني تاو ذ قراوم قدا م | يحجرحأ ارأالو مزأوث ةجو تساتلاانناج
 عمهرسس .ةنسعل ايلا قنيالاو تنل تعجوا ةيؤر ءلاق ياسو
 وباصنواولا تيتو ,اولالع يملا تلثتس اى َىوْبا (عصو َر3رءالص اوه حان
 ى وم ئم نو ةئرام 4 قراوملا عيل تنأب الع وجو قيئاراصفايواولا تبلت

 000 الرحو اهييشم معرس أب ايولأ ميركل مائسلاب قيببالا نعم تم



 ءلوتو تالا يعم تاودطعَن ا د ميو عجدن اذ ده كلا هيفو ياللا نصمبّتاو دو :ةماسوجىباوس

 هل اكٌيلط ني اعارهو تنما«ةراما كيلعو اعلام سرعاودسناو هل وق وسلا ن مايل اب واس
 هبوْعظا لق ناتتسع- لكم نابؤس يف إ ئب دابر نب هايعأ# ع ةويرصت ةلجئمورإل عميد

 سدعل قم هتم توَعَتف هيلا تعوق و مجزاف هيلا تعيد د يواعمه داو كف هن ل اطاو منجي
 اهدعاوا ضال قبلا هب ريسركو لعبا هيروين وصنوسلا نوكسو تالميع سرع لا

 سيفا قلطم ي!ّيلطو توخي دل دبو كرب ثنا هلوخو كوم يأ ةزمل |.كب ةراماو
 ماللادصنارلظالاو ل دة نهيفوكلا ى] عل وصوم هيذا : تاج ثيحازه ره انلاو
 ئاللااؤامل وم هرجارخخوايا لاحْئيلّيعو موف مهلاملا هردايتل هيبنلا اهمزمل ياةراشلا

 ةائلع نوكتناو هلوق بهدازلااز نمرلتمو سكملابو اهريحاسو مدفض نمار او ارساذ

 نرزوكلار لعو ةرياز اهرب روتوهواذحاحرجا نييعوب اهواقلا ايحورك م لكلا يقام وحد
 لالا تينا لاس ازاعل اق نملك كاش رم اكاموم ةركرماشرب ردن قافلاو ظانلاد
 باوم ا فد همسأ يح يأ ماسالا نيل هزل ق ىب |ّجحالا ثار نو هلم اي طسوتل
 داتخ العر ابوصسؤاثلا عور ايلا عناعومرمل والا ل اىجحال ولع باولو لبلاك
 ةلوصوم| نوكيا ياا ولو عراشلا هررغرد لاول ني اطي نا ناولل قحبزال
 ملاذا !ةرويانن] هموهسئكل للا هسيالمو | مأْنسسالاهَصْسا ذر وبام عوفر ةافلسو]
 املعجلب ادار سلو نيرال ليش ءايأ تيبإر أَو نمو هنرارا د نول نع عوني
 اك جاو انلالعاويبصن نااك خرا ب نبا جرا لوحلل مل اّمحاكل
 يصقش عال واياد اوما ن امال اًرعاشلا لوف د حوف عملو خر كرم | وف لذ ىلا ترشا
 لدب بُعاهلوفوىس كمل اؤ اهريضإ ذو رديماعو يرمائل أعيبل هلا لطابو لالض عا
 بعرار اانرلايق هواينجاب ل طياد امرا نال انالاوارذنلا_ىلاوام سلط يصعت

 بْعابضيزوكولامابو لالضؤ وع ماهيانعق يق يسوم يلطعكينمإل نأ هستنإع
 امداامئماكب بخل بوكو والا لعةوئاناؤو ل هاحيرالو مئحاذاموأ امنوكي ناوبووتن
 تاعشرحا دق ىهاتاو هيبجود بحال ةئص.ن الع بصنو| عررطعق لس و مكب هلا د

 [ةثدزم اهصاصتختل اهعا اغاو ياو يا مل وصوم ا امسال أ دارت م وامل هل وق يدل ينحت
 وءاثلال وضوح ردع وا "مظوعلس يا ءلصي نما همّزْلب لوصوسإ من !لصاحو هلق
 نوره ل دبة عشور ةئاسل اياوعرعو وال انكىا انيلاووحو ع كعوجوح اميل والاوك

 ةلصلامرتت عسي منأ مهب همسافتل |لوكورمأكه قلخوا ىارصٍؤعَمْلَعْس لوو ترعب
 اواكووك بف أماز يللا ئاصلاوةعمعلاكمل ةينسارال كا زكوعو لوصوم ا عايسوسو ا
 :لصلابهل ةلضلا لعل د ىورجب قل عتق لوصوملا نا نم حارلالع نس ومار نمرف
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 لوعتموإ علال وامنل ةيايثوا“ةلاصاو |لعانولض سوا لق نب رهاَرلا ضمن رهازاوناكدوأ
 اداكع تمل ناوي قتال مومعب داز ةبيلط ةلجتلصل انوكتن ازوهبالو ملوقءلعاخ مسام
 يرن انملاءاررإلا ني يعتلاو امل ةيربصيتدمعتتن اكناوهتسلام يلا. تررغز والف الص
 لوم هولاو ميو عبس ةيملط هل وهون م معو يحل اتسار يمال اق هوبايتحو لا احالد
 ' وقول عميواضياةيباشنال كوي نا تخالاو اتمالا صتب تيبو] تصاتسلل باطلا
 ئلال ل وصولا ناكناو ل وُمرو ذشلا سل ياوا ف اثرالاو بلطلا ناس عدالكلا تح أ
 قوم ابكي ل وصوم اب ميش ل وال نيم |ىيمكل نال ان تصتتخا :ةيعرصءئصتلصف مال او
 ب زضويام نالئيوئأ ةيعدالا يلع تبلغ يلا ىلع لوق ةلرجلاب هشووزم اب ميشال
 اهل تئام تاز لصالا ف هانعم طبا عرجأو طباك مل زف دساوعيإ الأب و أل مشعر لو
 قاما صالا و ءانم نجاد مهل كاقو :ضوكذلاعسارلا ل يسلاأتراصيت لل
 علالاطسوتوقو هلوق ايش تبنسال يلا ل سرلا تاو ديوتسم ا موال اب اص مغر اص علل
 هل "مهوب [) وسرلا مولا ئم لوقف ةيوسال ةلم| ذو شاني! تلسورت لن اضبزمتس ءللاو
 الف "ةفست اذ هك ىدرحوي ءةحلا اعاركاش ل ازيا سلوق ت]ظبو يروه يب ياقر تنا د
 اهنال امين المكو ىلا ةيَمجْياثلا قو ةدياز والات يبلا ف ل1 نال يفو اميلعىساتي
 ىدالويصالا الو تموكحيمؤتلا 1! تياامدءاننا لاق لف انبا لوالاق ىزلا ةيعب
 روزلا لاقموايااذ ايل ماحتتنااقنا هد | غراايملبقو فدزرمل ا هلاَغ ل رجاء يارلا
 وعدو قنلإب مال اب ةصلا يااننأىدامتراموقا يأ در زكي نمالبجر هب بطاذيلطخ اد
 افلا وجو ىللو ةةرورملا حال 6 1ل ف ةغوس همالو لبق اعراس مل ل لص يف تأجّسيع يملا معانلاو نيرصللل يركحلا كهل بطشم ا ءسانلا قطنلالطخلا :ىتمغلا انثل د تارتلا
 ولا رطل ذهلاق عزطلاراهلل توص انزل اتطان علا ىعفبا د انئلل لوي زحل لاق هلت ننقل اعنف اهوقورثكا ةيورلل نالوكعس مواهوندي رغما ةييسالايق هزاوجو ةيفوملا 3
 يق فاضيه روتر ازلل ت ومص وريخا دئسرعلا ضب اول هاج عاش لاله نيرانيد مسام
 لصتلل يتم هتاال ارضا لوم عاق نمزوكتن أ ل مج لبق يل! ل احا قطانو ناوي لوعد وعام جلاو الوصول لل وع بولع ةقوطحم ايجاد يلا تاوصا ضقبادياارتبلا
 . ناكا ناراهلن ال يقرقد نوالاعطقو هيو عزو ئم عملا ءلوهد يباب هربخوأوتسملا نيب
 [حيراضمالخن لا ملص تان رح عملاق ىىاشلاو عفراهتوصاولي ن والا جوطتم
 _ هالاودب عصف ةرومل اءىقنشيال ناسا ل عملا. عللا دلال لصد نا ,عاشلا عطرحاظو
 ةروزولا_مّبدع و سادهو عوج اراه اد يضم ا ايتسااملوَجحْن ا كل ْدَلياَم كمل لاق
 ثودرشلاؤاجام عيكونعواضاخدنعدجي قزعاشا هيل !ظضياسأ ا ءرعشوعام

 ادسملكلا ش



 البلبل مها! ننيزاودالايف للا ينقع لعت بف م د هل مازعانلا ميل !طنااوس لكلا
 ”ليشالا ماقلتي يعن قيم اةراش )از ءئءاجنيزعلا ةمالعلا لات ضر اعلام
 (جيممم اتالاوينفتقملاد وعسل اذا ينمتعلا لعموم حاملا لولا ةميا لق خراَس
 | دتنمرباملا ناكوريلا ىاضامب حرض ادا ناك و ينعتدوو مل ضواعلا نم ذر نسح هتمالسل

 صو َيلصورصووُحي تال وصوم ا هيْسايفلا لب خط بِحأ ناب بس اجل خلاف د ذم
 ارا تمجيشايتلص يقض الخ مل ىلا ايل ءاوانبلا اهسايم نازح انباع
 0 تاك هتلوئديلاتْئيصااًمواص زحام ايل توصي لضو

 جطوزلا لاق أيأنب ببساتنو ونيف اموال لليبهست جرس اهيل لظانلاواشلاو نين
 توزااذا بج ايإ نا ب هنال نولي هو وعيه يف داو قالا طلعمي ويس نا ىل نينا

 دلما بصحة صبلا ىونوي قوزملا نم تجوحيم لبا اكو توبا ادا | ينمي يكف

 لوف ةيقوكلا هتطجوكنلاوعو بصن ملك ضْلاب عاد م1 نيرنضل لويبارحل عسا لن
 امو هلع نب نأعلات”لضفاميإ طعان «كلامىب تئلاماداؤعانل الوقت قكذ لشبو
 لوول ضفاوع مياربدملادالثغما معاق رهاشلاو تينا تقل لدب كدر و ةرياز
 وا تكا ميابور باو ابوصتموااماع ميي[يررماوخذاكاعوفرماوت سعيا هريغوا
 دياعلاوعهيربؤوا اوّسبجوهو دياعلا قدجيلع ملفلا ٍق مل وم جراشلا هب لسا مو غار ورب

 6 ناولااجوخو َفْميالَدا وسيول ىدلا جوبرملازعواىئاب فا سور ورلاو يوصنملا / 5 7 6 3 0: 1 2
 ذه -.اءاضاءا تقرا مي تلق نأ ةلصل اعل اطا دال! كيالو نسميال تكل هلك ايوضو اما و

 يرلاوهروسملا وق ىامأك فائنالابيا هيل اوتتنتيلو لوطلا طارتشا يلا ترم ان
 يقةلصلا دلاطا طرتشتال هنا ظنلاك ممالك مناد (مسلا يف دويعم هلاوحوا لا |يسلا يق
 هكا لل بس نعوجيالو *ُهَقَسسا ب قطنيئالوج اب نعى مك لوك تاننالاب لل لو هو يأ
 يتعب ئوا مي ينمعا يان وملإسلو نينلا بارك ع اضم نونا ختوابلا عب نحب
 نعداحئمرياكو ىتصات ملك ىاهزسوفف يول ان ميالد مل عديت بعو دوج اب

 مسزوؤملاا دأهمسأمي قرعاد ادهئعلامأذ ادد 3 ورحو تورحد واوبحويج يزعل ١

 الاهفّرحو َملصلا ئدعاطْك ار وهيالاوتس اك[ نا وزاعلا نأ عب هلق هسوهام
 انراسالو اذوطسنروكيال نأ ههدنل ميصعم اذ و اهويغو يار يت ما حا دوج نوكعنا
 ريزووكيرلاا جوك الد نالضائوهو دبر ىلا جوك قيل الول رعتالو يلع
 زرحاوصوو ال عنج بتنا نأمل قنلا ف لوف لّيمرك الوهحالول يرلا اجو الد ناهياق
 إل 'لةسا موعلو هتلبصف م .ىل نرجالف لاق هت ىلا اوي نر فوصنلل نعدب
 كزل ديمماضيا حراشلا ملكو هوحئزحْن | يلع دباس موىل وه عم فدك نأ هذووب



 منا قلطا ثيصرطاتل العدان ليف سول اب بوسمنملا نياعلا هنم قؤحاماماو لوقف نكل
 مم هينئاسؤبلا لها ىنبل ب جعملا بو عانلا لوق همصاشي و هلوعب ىلاراشا امك لال ةلص قولا ناكئا ال ملقق ءلوضفل ال ةلصويع نسولع ليلا جراشلاداشات لمفل اكرشك
 لاكتلاَنيَوبلالها قبلا مىقمب يزل شلاق عواشلاهدائااكهيدَمَت اماسي نا اماج
 له لضْلوفَو ملظءلوتئكل داءسلا يطول لس نأ مناهل لجرلا عنمام لذلاو
 تلاد ميل ءتلز عال | عمت اديغبلا باقعل نال ارلنعمال لب لولا ةجاحال ةداينوعملا
 لهاو لعامل ان جوفموملاو اضاَس ميقعاتيلاعتل ام نيلو عمم يدعو صو بذعا ى
 مها ايم ْوِلا ءنئعلا ف ملص ئال تدزج اوي اىلاوصياثلاد لو | لوعغيوبلا
 لارمل ءلض ناكادااما ىيب امج ورجلا هر اجل و ئصولاب ءبوصنم اوياعلا نّرح ثيح
 هيدنرجاالضف كيقمسأاةلزنكن ئل لععب بح خلل دو ناعيا نق
 لعزل لسفتسا صل حنلاب بوصل ياىلا ن اكول وهل و” هر صالو عض راع ركلات
 5 لابو تكا ىزلاابسكرتك اد صتجد منعنا يريضلا لأ أمتنا نكاد
 مزمز اج دابا ايطعايزلا وعر صر دا رح للوتَل نخب ناك ناخ هبا تيركااما
 سين نيك ندهينااع نيضوبو ىل اس ملوث هعو ل انتتلازميومتلا لالا منعا
 زويالفالاوط يال اتم نوكم نأ صلو ياعلا فرجر اا ب ومصعخو طوش
 ليل يي اايرخ هف دز كول انها ناكو ل اماتدل بصانلا نركب نا وش لرشو انها مجاله نال هولاوكجواشلا لون اعاد هوا د ين هببرص ىلا اجوكيرسلل هدَدح
 نابالماع لان اكن إياميلانسولا :ذاّصابار رجوواعلا ن وجروح ]وق دبر
 هوبأماَت ولاول ماعويءامضوو| نسور ناضملا ناكا وأن ئالجْض انوع نوكي
 هناث يحيا ينعملايق ءلثسمنال لوف ىسبا هيراضابأ يرلا اجو هوبا مالا اجد
 تنقئااوايراليبع رم صووءانلا لاقوهلوتو وعملات بوصشسناو لسن
 ةاسشلل لب يدالتو نزام بى بشاب نيدحسملات:آيلاطتنكولا كارد اب ينم
 ايش داراالو يلاو ماع ىص مخي |توصماي اتنقئاهلووف ءكويعول وام ةيَجوُلا
 صولا ماصار ونملاوب اعلان وحك يجرحاعلا هيف هيلاطانا ام لآر داي توفظا ذا
 ٍقدالعسواظظءل لوصول ا هبوجئرير در ا وياجل اثرحاضن ا زويد مل ؤ ميلا
 :3 للمرء ظتلاصر ا اب جهت مكالثلا فد ىلوالاو عسر ال عتمو ل دبةنعس
 . :ةف تنكر ىرلا ف بججرؤكو هب تمم يولي تررموعاع داو ديما لاك حلاد ةيبيلاطيرحإب تيئعاذاهب تر ردوزلاب ررموعو عبادك ابد هب تلطح لا
 "امي يشي ة ره واس نادمل نو ديالا ندين اْركإ لاقد عاشلاب لْشاَع

 يلعوهو ظ ظ



 ديت وعو هلوقو هعمثيبؤ علا ةزييثلاو نازجئلجر لاق .قلعمما هيص:سولعوهد
 يعل بصب قو رح اد خلعه هل حتس ةروكول ال ختيلع هد امص ملح قلعوصوي اواولا
 زاوجولاو اوه ب لعوسا ططس مرعي ىلاكم نكلو سانم ا هيل لاك فاس ناو
 لوصو اب فوبسولادرعوتاعب ىاصاو وم ئمل الخل اال عت ىلتخا ذأ ات قرحلا
 . نافدب ةيميؤلال جزل اب تورنوكؤور وزملاء راملا فوج وتو كو أع لوسوم اك
 وبصل ا َنْرَحْشيَحءدايعرسإ شهي يولا لق د ىل ات هلوجوح هول اتم لع كش تل

 ب افتراس ايا مايل د حوعو لل ل ثم نوح عطقلا ءزهذال للى
 ىئاو انرجعرم دصتل نحس مل كوضوو لصو زم ىرءهاتت اوهورغل أوه
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 موا ص ضرالا هحتولع مرلاوام نأ 2000 «علحل موي :ويرماع اَسَقاَدِرَيَل ّْ

 220111 ١ ا لعواركذ مَن ابو صعبؤمعناغ مل وف ناني
 6 تلك 1 ميلازعادع ملول يروبعجو ا لوسولا نوعرئيعفالوسونوتيؤولا السا
 ةيهاملا ايل لارو نيل نايسلو و مل ف ةيددغفق امهسدرس ل سساطوقلا كلو «مكانخفا
 ا رتارنإلس .او لل ا رشاك ا ئرملا نب ىرملاو تاوبازض موج شم زسبو
 ظ هذ روهزلا ريتا ردن ةيحاللا ىلا لالا ؤرظتلا زا ىلا 1 فل عنب قرملاكارجل
 3 نعل باغا لاقوهرلاو هد هدر يتلو دوعن نزل هلق اوفس ايلا [اغتلاب والا
 لضفارولاتانبنعكتييرتلو ءالئاسو نك كينجريلو عءانلا ل وتكد لوف ةراشال ومس
 لمان هال لف نر وبول ع جاواو لعفلال سدادزاجلا نرخ هلكت زج لتينج
 نب.اعربو | َداَسو ةاكلا نم عدوهو نيعلا مب لومسعوج)ك الا وو ىرعرلل هوك َءأَك

 1 ين انوع امج اولاتاكلّععمال ابواب ن معجون ازد ادهب هوعجربو

 ةرورتملل لاميفدإر همه ارنجنالااابج .بارتلا نولولعر انضةأكربوالا

 ' سنلاووزعلاةنقع اناعدا تاون امأموو ءام خالل وق لشيو ملوث اوف ىص يرن !حاتخيال لعمال

 ديسأو هباوجو مست و اير يلابامدو جاتغتساو هب هيبجناماو نحل او رعنيووغرلات ءامدتع

 ١ مسايا زيلع تلاد دشت داتا ةنَعلاو أنتما الامن تارِبأَم ىورو
 . هيح وعظ سراب ليلا ىرل َن أك مصوهو هتنشر عيارشنلاو هن انكي نويل ناك

 ولا ديلان رشا تور وز ادق هز يعدل

 ترفاصوجو ترغاأم كبار نجلا لوك لل د نمو أوك هب ”ىهو ملا لاند
 سنينالاهوصولأو ةدياز ناو .ىرطشبلا باش نب اوبس ملاك ب يووم 1تبطو
 0-0 كارسلت محا ءانلتقيزلا و [ي ١ ووك نعو تضرع وي اذ و روصو تاوْول و

 ديلا رظانل اجلك ى كملإو أ ىمعمو هزجبمترتا عملا هيو تير شنلا ]قر هه انل ولتكن ع

 اياللقن ةاءالا د نو اذا ه ليمن جرش ميل شور اب ضوخعم و وكل ناعقلاب ل يشر
 ةارالان بلو رعل اوم دولا المعسن اب هينجاوريلل اينو ذضراعاتهابزعو ع ال لع
 تيبلاازصو مللارنلالاةوانزوعو هارت ةضراعانوكتف ناعساوعسو ةريرل ل وكم
 ثيخنال دوزشلاه يحس اهوكوال ءالا هنيرمهلا جزل يضل ارق قف اة هانز
 'آ نسل رو املا نال هلومةروزملل روج انطق ؤانلاو لو ةئيوتم ةزوزفلا /

 دانجلكنت : نعل تعب طانلا علك للروم او هو ئسولل نوكم اغا
 ليتتلا+ فتدجوان حلت نان للا لابتي ارونخؤتمان ايون الش تتر للا دام
 ىصول 185 الول !نالئروىتملاؤ عاما تلق طتلاو ناعنلالعشرا1لو ترام اولع

 ١ ' ىوصلل ف ظ



 . امزقا(ي دلك نال قوما كولسلف عيا عامأو مازسل ا نارعتلا يفد نضت ثراها فد هئياط ىووضملا ف
 نايحوباوهمةعاعملثم هرلذ مالعال ابدل أم ادالاوأ:ةئانالاب وم ا نحئإ عب هلو نر رعب
 اى دارملا د سول !ىسيل اينيرعت نال ملعامسييلو عارال اير ةيراجلومالا هزار يصملا لاتخ
 ولاد امال دارا تيثلاو سول دارا يتانل يمص امعأ ناعودراملا نا لغنل تالخلاو مسكت
 ملأ ان مرلا نعول وف هينعمو ماشم نبا مكه اكدمع فين للعلا لست كك يف ءادال
 ةادال اى رح بجيوا| لا يفال اهل َوف انعم فحول عميس وام ىلا قاتلا ضعني امجاد لوالا
 ةفاصالاب مضيصخز اعملو ةادالابارعاع يادلَءلاو د يف هله ظانلا دب حوصاكم يف
 نابع دطخا نا احا هالو ىلخوي خلبأال أر عانلا لوتكو مو ث هارالا وحد وجو يا
 هيسللالا: لطمالا هاب نيحؤ [منلالطتالا ايوج ةريصت نيوهد يرو ةنبانلا لات
 الوحفم نوكيف مل ابل عمر وصم مساوأ لعاملا نيلامتلوسرولطنإلا طعر نلجوئنو
 قعهاىاميوببسملاق ام وطلال عاتحل اسناد ينعنونل اراهلهال ازا يف ةْرعْل اوان
 ىناعإئادرمملا مل اقاكفو ذجررصم طقس دنا عوأ كاان :ءابع مللخا قاع

 متليبقلإو اضاع لائم هزت ركام لَم ابر ع هال [كطخا يف دههادلاو اح اوبع ككل
 ءوعَسابااووِككَعْلا ال مق| تول موج كتم نارمد اذا رعانلا لاقو هلق مي قيل
 بلع مسْرلو ديلْل ابطعونال نارندلا ملصاذا ملا رح ثيحنأوبد ءلوقفرهاثلا
 هبدارأو ْفلظل ان ببوصنماورخوو وبلا ف بلاوكه سوهو إبوثلاوبدب يدل | بكوكلاولع
 هلصا الجل ع سوَحنالدواولا هن تمدح د عوغل نا نال ملا اعرب ابجيتكل ارغ
 رتلااياريولولاو يوما جربي ةجيوا عشعم يتلا دوعسور وسجن يعلا ميرعساو
 لزاما مج باةؤلم جما هن يبل ليا | وسيو

 لك طمرعسو جئابلا سو عاهل ادعسو املا وسو ا[ اوعسو ةوسأن ىعسو»و
 :لطالادعسامإو عأب روق نيعلا ىار يف نويكو/ لكني نايكوكه تسلا ذي دعس
 كدلار ارم دالا ئعنا دول اد نكمذا لصاح او نيتموحإو تح يلسو ىابلا اياك هئدلشن
 كتمت اراذإ خ ىم او سفل اء ضو كول ار وسلا نعول اب وووسلاو لاّيوإلادضوه
 دعس ملا ف َكاَعلا ناب كوي موال يكتم اجر رطقا الغ هضركا اش ياامون[زاندأ
 الل يظل لساوعلاىغا درج هنوكى ا لكزك مسالا نوكوعارتبالاو هل وف أوتبالا لامار
 نا منال انا لعتلا ب لءأى أن ىف جراشلا ب اجاورث وبالف يدع دب رولا ئاب قوزبعأو
 يف لساوملا ناب عرطو يتدعبو مل كت و ءلاوحا لو الع ىضلا لا عتسا نال ىدعديرجلا
 يرجبإلاعاةيلكدروة مل عمتول عجاصوصخ اموعل اوتارثومال تاملع كلا مال
 ماق ئ'ل اقل وبز كلو وك جزل )ويدعو امل ى اتيلغللالماوملا ندم ادولف



 لاقي كسول خدمة سرا غددأ وك ريرومأل المول كرام اعد وب سر مام و روبل اذا

 ةفاضال أنئَم ذرتنال مال اوتيبال وكم > هود لالا اذه كيحئاءتيفاك شف الا
 الانين افي اءايوكلب كلك وو كيس :ك عكس هوعب ناكاذا ارّسنمنوكياعاو
 هلو زول اناء تاو ناكل ١ م 0 1

 ى 1 ياما 0 اهيل تلح ادلعاملا جيلا دوو
 0 90 اوترمال هالك 2 تتسلل ا
 هب تلم( لم يضر. ؤتكرت تلا ضل أوهيابيق ةوكدم وشب
 نسا 1 نوي وق هنأ لق ذك اهتم نوكمال ط2 رس هاطخلاعفراذاو
 يتلا تاسالادوال اىنمالا مسالا عرعر ل وق ريغ نوعي هس لهؤلا و بز نوع
 اتسم انطق يشيع بيعت ازئدلين نا اود ما ىلس موو نطاخا هءل تف اكدل ف
 ماقا يان طن ىثيعت هوؤنر اتالبجر ىلانعظوونوا نومه ويلا سو يهل
 هل 1و لاوس لءاذدس د مايتسسالإ ل عربعا هنا نط أقف دهان بين لو
 اهناايرلمإيا ”عطاتائ معي انوكترلاذاءانفنا كريهه ذأو امل يلف سؤلا لوقو
 دهاشا» آو اول هاف ورجأو ملدا نيل وعانوكترل ذأ تيت اىرمهد نانعاو

 و ع ردا ىدرلا نمو هلو فِ اسعاد وسو ود :ةيعيقعا نا أو
 : الا نيالا .ايمأوبت ملا ذاومل ةلاتءايعل كال بس لوح
 : ءهتا الاوت عند تيوب دعاتلاو ركاوسدبب سم )عا وهو دزالا نم توح
 ٠ هحضتلواوروباىئالماع متوكل كك هنأ حاعتر امج حصا ا دينو اماهتسإولع
 كل :ئايحلاو درصزل اء نوم اعببيل نإ و علاوااوّبالا تحوم نم قيمولا !اوقصولا
 هر لضولل تلق نانا تريطلا يلع نوح ذاعدامجن اد ائبل لجورملك علت
 أريانو مع يان 1 دسم هوميامد امرقماعج ]لان
 !ضْراله ضرب اجلالذ نأ بعاىدرالث و كو يوي اما 00 لو

 أذا 0-2 آ
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 كيلوت يفاكدزل ناكيتمو هل وه عيطتنلا|طماوعلا نعجرجلا هنيرتتق ملم يح وتب
 اهووجا خقوكم دز او لعاق هوعبوأر نسم نولي نار اححازمإ ام ىتيهلا نعت نأ عر
 نصل الزوال صول اف نعت هنانةارسا يالا هموت م هذلا ليتم
 لقد ءووداتمو مدوبس يا او عمرو ظنلا يف هلو هشين اجو كنول اضل خذا
 قمرا ميل الل ماو اوتنيالاب جوقرمأونيملا نأ يصب ا ورع قالخالو هلو بولا
 هيف ل ماعلا نوكل تح دوف اق و يوبعمأ تمل[ لاعلان أ كدي دام |أوتسملاب
 هيلع اوعملام] جلف !يز ىف قماءلاوع) املا ف لماعلا نإ عاوحجأ يام أوتبملا
 اهوهو ارسم اوهل اهل ق لم[مل ات اياق وير اره اتلداًداَم هيفاوخأتغا 1 لملد
 ىنعلل ةدائأ يف هسفْسلمسسبال ناكاماوسبملا نانو ديزوهو_ ل ىثالساع نوكبف
 ىلا ذلك عاد لمفل اك همدان عريب نا بجو لحتلاكه ياو يحن أكو ىبكَلا
 لماعلاعآيلا يدإل كل عقوب ناكول كحاض هوبا ىلا وحالعاق خروف ادتبملا نإب
 لماعلا دوو ركام حن كوت اوتملا ناد ملرظنال ولسا ثورياعر نئلومعو وحاو

 بيجأو لع ؤيي دف واعسللو يلع ل وعدو مؤجل يوسع ناكها دا
 نايئاثلا ئعو بلطلا انيحتخ ول تخات أ ىلطى ل اي لعاقتل ءيلطن ام لوالا نع
 لب لعمل لعل جلاء ىبل ءلعادتمملا ولعت لعل وا لعاغلا يو هاء اوكؤ ام

 كلذو ل أ تيم ا لعيسوه ورك يملا واو: م اوعريل وم اة يلع خيوزلا
 زل ارجل د علو اهلي ا دخت ةاعاسما نايل فرك لات
 تل نانلشلا لعل حضي هن اسوحىزل انصوللبع يا ارتب جمةوي لاعب
 تلق هيننفطن نولا نا ايرعش يعشو دبز درو  ثنال لو حنيوتلا
 فيرملا يانا سنت ثيحيلوالا نضترل يسال أتيت دب ضلع
 ينيأو !عرنلا ىو ايالادرهاش ىواحل و دوب هىدأ خامل اكهلوت دانا كيزُم ور وضيشملا

 روكرملا اهدنا عتيل اع امر وكرمملا نصولا لاخر لب ةرهاش ة هت رود ا نييلل
 قاثلااتبلاوناثاوتمركلاو اهتيمربلا نيس ركلاوبلاو مل وم معلا سال عافو
 وَما سابلو ى امن ءل وتو هلل وق ودب نآونم نهلاولشيو لوالا وح ووجعو
 انشا لزق سايل ءياتر رم [داام نالاينأت ارتست ة درت اذا لخروخلا ذ
 توك يول لماسا جك لا هيالاف نيم ا اوم ذا ءل الماش يل اوتيل
 لحلو اعتمد برق يالحرلا عن معز ملوق مهو هل ف ةالصلا اومات|و باتكلاب
 يديم داهات يا ةقاللا ام فاح او ول رق ديزل لحل! لو طنارلاو مرمر عب



 ءلسول ولا مح وريد قاثلا اهتيماو هريخاعر هدي ادلد نا دّسبوو هرظعتلا حمدي يفتسأ اسد
 ةراشدلاساوريملا اغا ةجيدإبلصيلوالامالا ف .طيرل انا عكذامزساحو ةعراتنل امزنيراقلا
 عائل انيضا يف ةلجوطحياضنال هين اولذوق تلق امداحملا مضلاواوتبملل قل يعتد
 .٠ يتلاةازفلو طشلا ةلزتم نات زوم ناجل تلك هنا ةورعاجينز انوع
 معكاو عامل همز ةلزتماتلزت |مئحل لك وازيلو لوزلل يت جواك امهر حا قد حاو ريعب
 ئوكتنإ دلو يمال فعن يملاب لصحاء ا طرلاد ا مهيدج ع قواغارابطحا ام
 نيحرشتاي ايهغلرصفاعا كد وو جبل دال درهما لي هج ا برابخلا نيلهنا هوكو اًدهق رعب ىرلاو يدا لاكي بسحر ئنطنلك فك عم ا يق ازئبمل اه هلل
 أتهيالواللورهاظ لاقامو هن مولي حزجل سه ايالا هوقالو لوحال و خو اهيعربخا
 بكوح هزار[. ةءاب ءلجيلعؤلطص طفلا ايتع امد اخإلا ناكن او هنأو هو ةجو
 رلارامبا هّصْحاْسٍهاْراَم يا ءتءلوتو مل وة رب اجوه د روج هني[ را واس
 ارتب ةصخاش هربخو ق ان اوتساوروك يلا اصبآ واو سمو هو سلا ريض او ربل
 ةلعءريوزلي ةصتلاريضوال ةصخأ راضيا عبزويجلد لو الاووخ هوجو قاثلا
 راو وتودب لصالا داع مجُئااذكو هي ئاع وعدن لبقايراصبتلل يضل لمحران
 ١ ياورتكئيرلاراصياو ةيالاؤد ءاقلاوهدبز ءضؤصالاو ربز ماقلاوصوغارتنلالع
 ١  ةليالفنانلاريضةرخالا ةيالا قوص هنول نضئا ناميجولا طاع هل وه ةصحاش
 2 لسا 1 هيئللاولات ميال هشاوصو دنعل و كلر يضل !]مكرمحلا جول او هربخهرعب
 وكنا كيرلا راجاو ناو خرحاورساوأ دتبموم ةروسلا لحم لمرانل سؤ
 وضرملووه نمالدب سان وكنا[ عيلاوباراجلو توزع تسرح وا ود| ئهل دنرحا

 ريض عنا ءلماحلا لها عترمرل يافا تتم اكناو ءلوق ايس وب ربرا اذا
 2 مالكنا لعل ديوهربا اسر وكرماظلا ضر َناالاَلْطْسِررْوْعْلعامْلا
 2 ةقصرابتءابةمهعناذلعل ءاماضقتشملابدارلاواريط راو اا يم ظانلا
 يعل وتاءاتهلالاو ناكل او نانرلااسأ جعل بو طمودوسإو اسك ه نيم
 قع اهتم تاك نا ورموز ره الذ دل ا د[ن أكمو ان امْرهَن وكب تاّولا ةيصوصح
 وهو هلوهئرؤلايل تعفو رايمل وص نع ككل كرجاذاالا هلو ثرو شمل الا
 مو اصلا ال رمول ليوعلا كر سلوطوور عز عر اجور اسورمدنر وكف
 رماول وفعل ياو لوف مالعلا نال اذمم دبع اأو هل وصي روص | هيض عتود
 هورذ عجز 5 ةناطحتو نائرع د .ثلب تلعرت واه وناس رج كرذ يورع(كلا لوف
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 أفو ميماهو ايونائارتبسوج ا كووادتب ىوقو ,رماكم ركلارج او مالعارشلا هور دو

 يد مل عاق مآ ناب وجاودارو وج ا ير ذ يلا جاراصوناب 3 بَسْنلارو صو ل والاوبخ
 : ىوت عوياعوهتسم رض فو ةفاصالل هنود تدرحو نوماكل العال عا نواب هلسصأو ىندب
 الوصل از اوباباهريعع عاهزدابوإ ممفلا ىلا لعام ابل يمل ثيحسينزهاتلاو
 هوئكهلوعت نودابلا ميال موتْلل ئم ا قو هأع امر ىرلا نعاربح اوما عقود دقت سيبللا
 وحوار اهل اربلا ىعميرمجي ام هوم صعتلا ةىللإ عع ير صاهود الشوا ذا
 .. نال رول نا عملا عار اع ماشه نبا لاخعل دنع دروع يا فظل أ ورسرجلا

 معتبرا عيصعلا نورها ل اقو نوزحلا لمسنا ميدملاةعاجلاقو فوّوحلاامّيلعتم .
 ب ايلااوعواموول هصعب | ومدح ما الاف اول( قى شل أ دوحوهرايخالا دوصقللدال
 وعهجوَوْلا لعاعلايل ا ل خن فو ,ىامنأب لياتلا رول لقفل نالقلل ل ايدقو انا ذل ا
  ناكووومضئلاو ملال ظتاعومجي هن انلباقلاو هرابتعا ندريالوييقموهو زصالا
 راجل رمانتا ف طلا نال عاديضلاعْبن رامي ماملا نيلاكلاةمالعلا ماسلا اننعش
 نوليل هطرشووهتس الاو وملف باهر عسلماعن اه نا هنالوفلووقتسم ناعوجوورجلاو
 ةفاسالاز تعوم اهسالا تدي هداج ل ريا لوول اوت ئملع | امان فوك ن اريح
 رتمتسو نوأكوكد رغم قرود نا كلو وأو ث كونعدنزالت لضومالا زويل اهوكر
 تار جب] شبين قلطم ات ركلابووؤونا لك ذ طب اضوتساو نايوخد] 4و زيه نا ككو
 ارب قل نلك ونحب ظانلاووُعب جراشلا كك يف امانا ووو اهوُحو ل صحو لصاحز تمثو
 نرالااعك» نئمل جاو طابلا هاتحاو نييفوكلا لوقامهت:ل والاد هوبيس لا بش
 لوصرلا خل جيرد وتلا قت قلدتل هنا اعرخإ نيرحأب جرد تبصيلا لو قاثلاو
 هلذ كس يلع ل كوئاملاا عدو عئاولاةفوموملا ةطنلا 3 د كويعىزلا اجوخ
 تقصوإ|راالا اهرهخقاَدلألوحدر ,ىكال رسمة ئىقاولا قو سوم ا َجاَملاذَأ مرد
 لصالانايناثلا كك ةولعانهامز خي صو و هلك ماج لم م روجالخ دودي ل مب

 فلا ّيفاكلا جشق لخانلا خو نيحابا منسم عجرتم نالوقلا ل انامل لعقلا للا
 ريدا هيلا جاتياعب ضأو هنالرخحا دمتي لا جوجيال لعاذلا مساري دخت نأب لوالا
 لمنلالجرم لا !ئريالدا ل عال ماريا يل منا سدتند ا
 وهو واروالا كال صا ناباضي) ءرغ دعي و لعازلا ساؤال |, ليال هم موكحلا مقار

 ينال
 ف ااتغتلارىلا لأت ٌمْنمووعتسمال غتتساروق يماملا ف هراوعنساو هوز اجمل
 وقتسبو|!مذ تيانالرقتسوا|ىت تماثراولا ي ديرو مويهم ا نأ فام دالا



 بسكب ليالغمالواعسا هوو جوشكدنا يرتعقلل ماش نب لوق هدودووقتساو| تنال
 ٍناوعرلا قمل ايا ينجيبا لاسم ئزحلاهرال هئال هب الاد اما نيب سنل | زاوصل متل هوريزاوجرسوزليال ه ناب هدزإل زهر اولا قر عتسا هريومت نوك,ئزوبيالو ملف ينعم ا

 نيالا اذااليا كمل ينجنيا لاق مناحي سوبر نان 'آ ناو بفلانوجلع ظ
 نرظلا فروت نزح امراللعنلا ن إل لل ذينم ليال مولا وبال اخ عنتموهو لئلا
 نم عاروؤج ا نا مسولو تاظوئلم اق نووئمغيإل امتلروئم لا ف نورغتعي 00 ولدك كلارنس اان ارا
 ارتيلادميزروول امإ م ]و ممل كر وول نا مرطب اءاو لصتل ا زاوح دبس وزامالف كلذ
 اماومل وف ةروكولا ادا اذكو كلذ هزل الُجرَمَتسا ريوحرأرلا فاما لاعب نأ
 1 لكراناسلا عجفوعتسا نا علا نالعإ ىلا مان كملانلاق ٌتْكِلَعاَم نامل مسا
 ٠ وكوب عرجو هيضيروكو ابلاغ نابولأ ]رم يريسلا و رمود موسصلاوجةركت نامل اذ
 ١ ملكان كب موو عملا هك هروب ولو ةبو| ةفرمناعلان اكن اد مون قو)اهوع مولا
 ا قوا امويجوزرل وعم موملا قدا مويلا جوزللو اموسلإويركلو أ بسلا بل اًئلاق
 )| ١ دل ةمدضامو سمعا يلطوكيل امل اجرخو تامولعمر الا و عجرم وق دموي
 2 تاني ديمقلا ةانثمادبدشتو ةرعلا خجوهد ارامل وه ةوياقلا مدع وج
 ] "الإ وكوادر ينإ عليل دلدوامل وت ةرعلاد :يعلل رمصريعوع د مورلا
 2 رمال ئرهاتاو دعس ب يصل: نوجتنن موق مقلب هنووح ماع كا
 ربخاكاو تهل خما نتسدإ ال عداجمجل ٍقلغل انالعات مد نوكم نأ نسحالاو ليتم
 جاتنالان دل ينل ئماتلا دعت نوينتو ةحانلإ هلا انتقل د مضرعاش الم
 ظ اي 1 زل تقناو أيقن لها ايتو اجاتنةتتوس تيا لاني جالا ئنالو
 2 وضورلوت ع هنوهحت ةناوووعلاموغلاعنماعإل نووخ ايلا داجاتتداج
 2 ىلا م محب يهذو يببلابصوموصو دعب هب ءردعأو هتيدر يال الملا ةليللا
 هنعب ايضالادافاختقو نوداتكو ثوردل ف يعم ا ساميشيءنال هيفرم ونال هنا
 . ةككلل و يكاصاحنامزلا مساوأماعارتبملا ن اكد ا هلق ليما ق به ءهيلأد
 ن ايرلا كلذ ق ئب دوصوم ا نمواوسّمعمع و لتتم وس نم وع هجوانإر ع
 الماش نورنا لصحلا نأتي !ةرب 20 الولف هنبعهنال صاحرامولاو
 بجوائا وتس و غور امزا نظل و ةنمع ةكماوتبلا نوكي ناي هل وح اطيبع
 دنع اجا مببلك هيضتو جال الع املا 3لعرناوخ مدع ئراغدك  وزبك ا يلا اجايتعإ ئمعشا ةوسلاللا سلا جايتحا نال فصلا نا جرتياليل هيرتت

 لال ظ ْ



 رابخالل لابو متح مده و عب لو نأ شيخين اقف لاك كى سلو لرأ د يف و لابزج
 لحورارلا قو ٍةوعدنز ىنعويملوب م ليقع ل ىلإ ثدوقو لك جهل هئع
 تسلب ارتبالا تاغيوسمنسظانلا وكام لصاحب ةطماع نك يال مك اول
 اقوسما نديزغم ةماخ حار وو لّعريل ام ىسقنلو لود ىاكملاب ةدايز ىلا اّساو
 ترج هرم وخ هداعلل هكر اخف دمر لبو و يلعمال بول تلا ينعم كلا تولوا
 و ةيباهلااذادودوأ اًضادت مو انيوسوك لاح اداو ىوية عداو | توج ٌةاضحو
 5 (علع قوطعم دان ع اًيزحرو درو ارتي مع َةقوطعمو| يام عر أدم ثجح

 نوتات ءللكويموعلا ناكايلوس ةماعتناكوأ ناعولو رعو عر وغأ سوه
 هضعّرال ئسملب لجر يا ادبي نا عفش لاقيال ةارمأر أ ضل عروغ امل دموأ
 لمسامولا جراشل لراشيارقدض هنأت جوسملا والخ قمم هموم ضانإلى دب

 نيزملاك دولار: اهيعيف خت اباهتسوقو ءلوتمةويازلا تاغوسم ا نيركوام
 : بدع توب 1 تي ملا ةتوعسو بيس
 رئت ملام ةكيلاءاوتبالا زوو مل وج ظانل راش |ميلاوةري الأ لوصحيم اع جرت
 دكو بلو نب يلا هلاق رس مودوانمودو *انل مودوانيلع مودك عءانلا ل وقح هل وف
 مانو انرك ايباوتمالا وسو ةروكوملا ةجبوالاف يضوهانلاو ممهلس نحو لسا
 رنمالا لوقو ول وف منجا ل موو هموكا لجرم نال سائل الو ق تاك يسعملا
 عثد تيم + قدهاشل ["قراش لك هبوضوخا كيج ءادب حف اَصارَم محو انبوس
 لارج اد يؤم لوقو وعاكل الواو دعه هعوقو هيارتيالا عوسو ةكَب هن ا عمأ وسم
 يتخا ل وياك ارحبو دبزفري روملاو هرج: لولا هوو أ رتبالاب خرل لي
 اهنعسا جر ىايعنا ل وتدو] وش اصرعخو حور قو ىسع نم راش لك هوم
 هل وف ةرملكي عمو ائيالوومملا ةزكمل ام ديو اوننالا وس ةدارج ترحم
 يشوعلاذاوصرلا |ىهف كسل اءاعتبالا وس كر احوسو بان | ذر هاوس ميلوفو

 قسول ايداوب نأالا مرا ع يؤَىمالوك ذ امنا ىيزفل مهى شو مان
 وعامل ىد اثوصن ياويل ءجي اناًدرها عمو هي لظوّملم ا قصوتاوكذ يق ظ

 رلالولعرملو مونملايلا أجاتجيرطاتملا توكب ناوجوعيم طل ضاتلا عبط هنعاتم
 رزلادتبلا نوكيا اههنف هل وق كضخبم ننجونبم ىا كونى وتشمل وق
 الكل هيف نا لمحت انالخمبت كحل َهْسرهامعموسلو نيبوا نيتفرعم
 يقفل نال وق | م لماعلان ارعدو ءتالج] مجد لوخخم ا لملولا ىكحى ولا
 رعاشلال انهو خانه ىاليريخاتلاو مرققتل اب مل وهم يرقتف ل علا يف لصاو



 لضو نوزتكالا يلع ها هيث وهال ا *دعابال ل اجرلا انبأ نحوس انتاوانباساونس انو
 نوكيراامو مل وف يقره خالق: ذل اينإل ةيبشتلا سلع ل عاجمت ادروخاتالو ىرتتال

 رهاخ عز ئالئياداق ديرو دولا ءتسم)عفلاو ا عومأ ءتيبما نوكط شالت ا
 1 أدر أمي < ىوملاز اوحظم اكد مالف ةيضف روب قاتلا جصأكه و اماكرب رو

 لسلام اهنتس أو قنواعةوزجعملا تازتنستملا بل حلاو ئنأ خيطعب هل اق اممجوالاو
 دائتغاالامئم ووو ماقد ير نال ماك ديزامو عاق دبر اوحَو هميزفدزوبيالت
 رلفنلا انت موحدا طرشهلوق د ربز اكو ءةلعائءلآى دضل لعاكء يف
 لوف نابل وعاذا رك وه منتعمن| :ىلاذاا كل ناكل عفلا اماذأ اكل وعب
 رع اير اوم اق طلو ا لارا ون انا جو( يشار ناكرلد
 قولا يل طل عاتل ا نيلع ه١ عمك لد وننميل [َءا ليوحاوعاكر كاوحا امك وح
 ملجأ مسالا نع ايلا: لش نكات نالرمضلا نم ةيلربلابو ثرعاربلا
 رامعا د اسوصق (نحوول ركل! للحل ربل الدويل/ ل حفلا د اسال لبت
 أسسا مسوس يسر يا ع رم
 رامعاب قلعسإ دامو هلوعتر كل سوك د اوف هل عزانل | نيدو هندس اييرأ ذ 0 اشم دوا كف ثني سعب نوفا د توف ثمللا نفور حج نر 1 6 د ءارنلا رم عمنول ار ابل نماوتي للام ةلجر معا عاملا وه شا معحيا
 تجار ل فمع هئاال صرع نانا عع هتوك يعبارتيل اراصعا عود هلوث
 هي تاكو ارعاتسو باك هناي تحس هنا عورلا وعاش دمزاغا تلقا ذا اكمل ّوث همالك
 هلو نايبلاو ي امم ا ؤعقررموعاكي ووفق انلا 3 و ءارو إف لوالا و وعوعاس
 تيكا لال وعل! ايلعالا ل عدرهلح يو ذْلا حلا له براي كل وف خت ااا
 الارومإلا قدانئالاي)لوملاالو ليال اجرا ىدل اوجمنلا ام يا ةيفانل عسر نب
 بالا ع منلا لو لوتي نأ ظنل أ الرل هتحراكو زعلاو ىرملا ق رهاشلاو ليذع
 . اهتيلاف وحلو عرج عريوات عنلاذ اررصلا يف رهاش ال ] مد ليزعالا ل وعل ل هو
 اهويورخاتو وقت هليل 3 تببام ناب باحيورو لفل ارسل ولع ملل اعاد

 < نالزه لعهد ائعال أويلبت امي ناعوت رعنلاو لوم ا لاي ٌنازوجالو هل سن
 دارو ديزرارلا يالا ازال در مائال )اعز يال امكخ مضر وجِدلَمت ذو لعتلا#
 . اهتموا ردسزملا نوي نااومو هلق ىيعايرعّلا ةر وول ارذاتل اب جراشلا
 . حلال ةيرخز وجل ريللل مار عاشل ا لومي لع دربال عاقرب ءلوئعاوتيالار لب نووغح
 هل وئارتبإلا ملال ةدياز مالا د انو وم هرم وت ورخأوبمؤع تل دعا ارسبالا
 ول ظ .ةواشا ريف امايننسا نت امون لوفاوتإلا ملبن. رتماع نوطعنريدعتسلا هيله ا

 2 يع يمد ما ورم
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 دعاول فاّصللد طل امسا المرا كل ركوهد ماؤتسضلا اعأ ينو ستال ةرادصلا ناملا
 ماكل عاسلال ياليل مقل ادرس |زسإلا هزه تزل |امناو اعرعو ةيببجنلا امواينس»

 هليقاإ عجار ويم اللد اوكرزحالذ ئعزلا سوست م ا اجا و انريتملا لق هانى مولع هيو ص
 لديتمالكلاروصاعل مايؤتسالاو ا اريتلا 1 ىالهلوت ا ودرحل احلل ء رنيم يفي ايالوا

 واولاو عمو اع خصاخلا ٍلعماعلا نطعبأعتيالا ماليفعر مصل ارهرال قمل ال ليك د نع
 يق نعوك دنمخ مكتارتبم او هروخ عمي امج درعو زؤر تا نااهنسو لوم
 يب ويح اظربل ف همام عقون نارا نبا لاق أم دارم او ةجاحبك | رطو ل همعصرد
 عاقل نام لضاف لقا ايوتعو ل عر هلك وص و لامك دنعدف دراما

 أو غوسكملاب ةخوتفم ا نأ سايلا ف عوير والا 3 و ملاك لوسابلا يف عقوير خلا
 4 عزجونااماووابطصا كونك ةلوتكاأو مب مينو اريل لعل قعب يلا ةركوما
 احول و امادعب نالحويال لحل يعي يلاو ٍةروسكلا نال «يندرعب ناكرح ولت كول اهود

 ققوتل يلب ايملحئم رك الشب ديجي ة ديف اعراب وينيارعيتفلايلا قاتلا ظ
 أديملا جودي ل قتاامو نخل عووع نإ انودل هئبعقل الوصحإعو ايحالا

 انام الكب قنوأ لدالا لام لا اهلعوباعربص| وتلا نوكيا هن يف
 الاادغماوبخاكردصلا تايم يم عع دال لوممتاتال دو | مساملاو ةوانز ع
 هيبمع هيف ىأ اروصخاوتبملا نول نأ :ءو هلو ميلا ىاّسملاومائتسالامسأ

 رثكأ ىقالاو و اير وشل نملك يف بابسإ نسوا طه دفتورنللوهخاتم وزل ف صم ارصتخا
 ةرثلا ل كوع ال يسوع قو لو مدل قو حوامل يلاراشا اكتدكذ نم

 ىلا دلو او ديرجؤعز بنا 1كوب ان مف رميملا دا هيحاس وبر ىنعو اون ايلْمم
 عا ا اد 0 0

 رمل عل مشو ءلا نا سرال د رمل ايلاداعيلا طخ ةشاثلاهل نيتلكلا
 سرع يي 2 كيامودل الج كياهأ“ 0 هي

 الالخاطإعك[رأ سيالال كبار يعم اد ,يمالسأ وعاش دونا اويع تاكد وبكالانإ
 اريسح نوع ىواتل اد ةب ايلا للهيكل نوعلا نال كروت امال
 هيلا فاضمواياريديقتل !بياورثلا فوكس انو هر نيدو شيم
 ندالالاتيالمأنسالا ضن مل تاع عيملصو كل زعسم وب يا ذهسم وع
 لوف نالومأكم يختسالا نحب فرسختال ةمادسلا الوله اكل ن وك

 نا يمول وقبل ىاّضملاو اماتسالا مسالا اعملو هحرونفلا ةقأبي اان ودل

 ابا ياله زق وزان زلة رضتا ين ضار وصف تبلل هوكي



 ريا فدو دل وها تمرلوتب جرانلاهيلاواشا اكلك كذ مرمي فالاد اريل اهمال ف
 َيَتموارلاو ضار داو نعجامي تنالو انو يعاني نح حاشا لوقو مل وق يلي عاشن امندال انيرع
 نك ملوقو مهلتلاو لاح غي ارلاو هلت يلهاجعاش جيم ا الاء ماعلى يق ءلاغ
 عتووو مءاسحا ع تاّصانعالا ل وقد ءل وق جراشلا هنيب اك نونصأر ي!|ند نعام
 مبكاوك هيلا وات بكوكادب بكوكض نا !لكاحموج ”هيتات طل لذ يح]يللا يجد
 ىدوطماجء ات. مظنحنب قرشوهساونويلاوابلاد نآتل اب ئيقلا ن| يطل اويااميلاك
 وو دعادلاوداوسو ضاييميف يدل ا نايل دل موجيلا ناقساي يزد نئالخ يللا
 8 ملا عمال يب هيش ثيحةيانكل ا ةراعتسا ازهورمب جراشلا هئبباع م وع
 باكو طوس ىا ضمنا اكهلوو اذيلب أيت نوكرنازوحو هبشم ارد فؤطو انيسلا
 خا مايقو مهمدحاو باهد ف عولتحْن اوهيو ةراعتسالا يلع نب يل ا هيشلا هجول نأيب
 اوربد م يعوي بكاوكلا نييكوك لك وؤابلا هيلا ىواب ثيحةدايسلا يف هعاكم مهم
 . هتزع نضكول ياللاو اسهل وفود اعمر بللوأونيم ا ف رجلك: نمو هل وش ضوعوحا
 نكملوك كن مكر ىاللاو هريزمن ىلوالا ل يحد كل ذ هرب ومد ير يشأ مالم نر
 ىارخاتو يزن اهئاغاو ةيالا يي ىوحال لبو افذعلتانوكيم عاوالا وعزل
 فيش | ولا نمعوحت نضر اللاو مدير ]نا ياس ئءوميج ا م نسي زلاو
 هلوؤادلاي درا اوجي عنو ل يثمتلا يلوال ام ديالا يدهاشال نمل وذل اولعو
 ديلو وم دل ي)اعوطعماتعناما عير اكا ذا اك اوعي وبكل د اوتبملا فْدَجد مد
 نيكسلا كديعب تيروخ مند املا ناطيشلا ساب ذوعاوخ مدوأو يح ا ملف
 و [مرلاو جملا شما مطل هنَف لبحالا اتم نأكمئ|ملعيل اوجد يَرِحاْعإو
 الدجل عجن العامل ةلاهل هلا بعت نااودار (ميالواونلا اكمل

 ,ارقولخوت درو اكرابحالا ة دانا لامجحال لذ لعمار لضاو لد توعنم ا هوالب | يو
 رجمط او مس عما اويلضا ةعاطو اع ميلوقكل متل اء ظقللا نمال دي] ررضبآمأو
 لفل متلي طفلتلا ياليزللا ن مالتي وضم ا زك ضو عل عقلا رحم ةعاط
 ماوولا بيعي ضرلا ل! بمصنلا نعي مضوعملاو ضوعلا نعن عج ان وبجال ذا اهب حجي
 ةيعرملا هلاذلاجاو بصنلا ءلاح اا هصتسأو يف ارث ا وحاوبحوأو توبتلاو
 لب ياا نانغتلاتن سوا هبي بق ثود ضيا دشناو لوف ىلعيانثو سارعل اقف توص) نكمل لاو ةنيعبوعب قو نم تعمس هدويمس لاق هلل 2 ييلالا ةلاطل كر
 يالومللو ىقاثل امين ودجر يا نانحييوسا يا "راع لامةننا ماسشوذ ا ءانهأح
 يلعاتوجول د تلات امد ملام ةقرعتلل ما ةياوق ي) انه بش ىل | اضاه تيجي

 هجرر



 يني ميل ونكمتلا يف اهبرصاماو هلوقييل عم ار اقنأ ةمحنيرما هيلعقاياليل ةعدو ٠
 قرم ا وجو يق حاصلا اًساول وسي هيبال اعّنزخا هنأكن يعتمد ف ي) نلعتال
 ايرضوسل 7 ىكرم لال الاد قمكرات انهاهرابتعا ورل قرح بوصو يق قفانامؤم

 ةحارصلاد يف يع عيصوتل رك بول اذهو هياوجو :ئ مه اَعا| ست نوكأ احن
 ناضال رمل ماوس ايل لثعو ةحارملاب دييِقَملا مزيل أت نالووكوم ا لاتمام ناو
 لونان اوتمم اوه فو وحلا نوكم نإ نييدوكلل اعبر وج شيخ /وفصع نبا ير لع
 ضوعلا نوب عم اك نوكرليل لذ ف نزح اب جو اعاد كل د اكونالو يملا لياقلا

 ىلااراوسرو ان لاق هلق همام ممل كومو هيلعلاد هياوجءنال شوعم او .
 ةغيانلا هد تيحرعشى ةيليحال ليل ملاك ]منيل تل ئيل يمد يقودالعلاووم ا ..

 راكتالا جول عارإوسر واسم ممل الو قيهضتوههدراوسروس هن فو ةووم ا نم
 العفيل هيلع كس تحفر ي] تلعن نا يمدق و ,بلاتو يطع كن خون يا

 هل ىنبل لاف مو |ئميمو ينو يا هيف ده اكاد كيلع ءسئتوحلا تريل يأ
 أرك ارتبملا ديالو تييلا اره بفع دش فو ةنيعللويك ولا نود عل دع

 راثاب عد زويل اوتبل ون افربخ موس ا نا ليش اذا عم باي قالا كلذ روسو
 ومال ماجن ناتلا لد ردو ىوال ا نيشلا ياموع من بان صوصخةدانزاع
 ةبعانتنالا الولر ادم ارجل والا وأ وع اهههبان يف لنلل مناص اه يتلا
 لقول اهمال افعال الح ومال |ياب يق فايس اكان اف "ةيضبيصحل ا الول نال ىا
 ويا دتبلا رضي ةياولل نسما قيلعت طشب هلوف ةكيالملاانيلعلزتاول لاس
 للا ه يشن هر و رنمزجحل هوب وعض هل وق ماكحا !قلميإل تاوزل او تاذاوتبم ا دا
 هلت هبععؤارإ ل ىف واناك نابل ديدوغوم موك لاجول كرر نامديزالول

 دوعول سلا عانس اوم! نالالول نزلا هسرد نأف نأ يأ هوسدا يناوجرسو .
 تومموم لاجوالولو يلاتءلوت تأ اخو د ماارأ د م باو ناك وسو ءريع

 مهولتقو|ت اسوم اوى نعول [ًاويلغت نآالول يعم اذا ةيالا تانيوماسو ٠
 بوملل وموعلا ىزح م ونرل عبق ذلسو ةيذ كك نذال يملا قف مل نداولراكلا عم
 ايومووفو طار لل و وسيف وك لاك ع رقب انا اوم ا ئوج هو نال هع

 ىلعترمائدر انهائابمرال اوني لاو !ناوملا ةيسسولع ىلا معتم ا قلعرقو ,"
 .ةيئلاانهوةقلطلا ةيسلارمامو هاا نكاريلا ءراشالا تعوفأك كلذ
 اذهو انلطمات وكول نوكي نابوماخو وعرب انه د صا جراب ةريصم ا



 دولا لاو اهوعو و ارتتحلاو لومللودوجولا حرجوع لطم ا نوكلاواوّقسانوكن وكر اب
 للا هيل اراشم ابل الارنب دارم اوه اذهو معه ادحو نمد موكرو دوعقومايتإرفذل
 فيصومو 11 سلا دكا و اهنطبخل ارا وحاهوتيالولوانلل ماض ناكو مهكر برسل ا كي إ تنباوسا تجوز يف ىا نعيش يجر ماوعلا نيارمسزل الضد هل ابل اعلم
 الر موموابو صور خا كو ثيح فو ماهوب يف دهاشاو اتاي رتل إل :رونصعة طبتم
 كاسل العل دي تان قدا تيبلا قولا الج هيلع ل وجل اعيوسو لعزل ال اويممانوكهنوكل
 الا كيكو يلا الولع يضعف هنس يعولا بيب ىنادبعنيرجا لم اوبأ ويوم ا لو ذك
 أ تبالا وجر موهو قيس قالَ عل ]طوول أو مطاقل عل اولعسيءب وم ناَرل ىا
 ديما نوكلاو نلطم ان وكلا نب ليصتسلا نسينا اعتب حاشلا عد امو ببْحءكسعوا
 زيف بعزمو يعد مأش عنب |ميلعاكرجو وبول لاو يريشلا باو يئاسولا بهموم
 تكلا زمجاوبحو او الطنا وكالا نوكرال نا عا: اّيلطم فزلل بجاوالول رول نا
 ةملانيالولانلوتب لومعثا مامانلا سمر آلرل كيو | لوقو تواوتيأ تسمو يقلل
 تايورلا 3 لرويشم او مم ا كور ثيتوج لا اولاك يمل اومح و ل سانمةووجومانل دز
 لوالاامأ/ و ةسو دي عاود ح لسوق الولد لموم هاو حاكولو كموت نار ئتلول
 «الرتكهب ةويولاوشلا يدل امش ُثدوروج يناثلا اماو ليواتنلا مع ضفلا نابف
 يفاصوزو ماعتنتميونللا لوقو ءاوغحنا ليصل [ةاجو كامو ءلصتنم تنك اهجرعزالمل
 ويلا لوقو ساوحررلا ادهم حرر مي اوجتتكرساالول مهاوو شما مررعك عب

 اناءناولعايلاعوا كيداصالا م يجّئسىوثولا رولا يدوي ناش ثلاثلااماو بالا
 هلوق مءانب جلاء ايتن الفرع اعلاوهدايزء.اوراعازا انا ارح تروح اة أمر نكت مول م
 ءانسو نامنال كرعل وي عرج هيف عسسل نإب هيفرمل اخناي|سسلا و جرعل ا اوتيم ازيلال
 نلعتال ك رمل ف زوجي منارعأك ن ييؤوللاعتنر دعني ازوجو نضال مضل اب
 تبيعس هصرحوآ ه ةعيضو ل صروح مل قف !رتبم ا قرح نوكيو ليست لوشن ا
 عيمزفلا هرامعلاو بوثلا لع ئىبْصلاَق لطتووه عانوا تءعاضايكو تأ ذاهنال ة عب
 معو لوك نأ شمخالاو نويدوتلا عرو فوج ار هعما ذموع 3م اذ هلو ضانه
 راولا دوك مزليال د نإ دروأييم نياكي ا هننحيم موا نعم نال خرب وكن عت طتسيم
 يلااونَع لاق ملوق اول ]البا بخنوكم نا عصف يلع عمل اني ره نوكتن أ مم
 داو يعل يأ بعمق دَررَملا لاح “تابصتلي توم لاو كرعالكو يذلا بهشِم يول ث وللا
 ردسللولا اناس ملوقإمردصم خف طع لست ل مذاوإ مل ررعاظؤعو تيبلازي
 لقتل ضانمعالو يعلي طر و ص تالا نركب نا زتلاو يزارإا ]اقر وكوم ا

 بوردو ا :
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 ءلوقووكذم اونملل يلا افاضموا [روصمام|اوِتبم لا توين ماشح نبا لؤقمل اقام ع سوو

 دل وفروا لوني فم ا ناك يرصلا نمت يف يور سملا لوس دم يطئملا عانيت

 اذايربدتتلالخمم ا اطونمن اك 51 قطو ست اءايس واه وار رملا يقوضرموكتلاو
 ناسف اين كلر زق نيك ذامو نام لوف يمان اوبرا نافمتسمل بر | ذا ناك
 همنا ىشفنلا يحز كلام ناراتخا رو لو هوس بحزموه لاخلا يخا_لمتم ا
 هيلع دزلي نكي نويل لعل ايا هيرطمر علا رص! لاك ب عادل اداض عرفك دق
 ىشبإت ضومو يسلك د معتمؤعن ورثكالاو يس ضدومو ةلعاقجأ عروصم ا ىذح
 هضوإ لاجوائاترحو يااسلاحزيز ذاق تجحواعاقربر ننحلا لعمل 2 هزاوخ
 اجلسي ءامار| يذل !ينيعياد ءاودشساو دله اسبْس كل لحام ىسن كلغ ف
 كك اباد لوعغمّيفلاو هلع انيلا قى انعمردنعم ى ارو جامل انياةنور هلت احيا ةلرلعف

 ةقاحل ارد وازيبما مفتت وش هيلاحءل جنز حبو هيلع ناس طعوا نعل وب

 كد ىف هبه بشسو هنن طمولاك ل يزجلا أطعلايا كا ذورمزلا ءانمم لعق مسا ليطعو
 هيوم لجلال اك هظْياَسأ ا ىدل ىرخاو يوب اهريَحرد ةكارع هلإوت هيباوسولول اذأ
 رهاتلاو ضمأللا بقل وهو[ ىالل ظيعوىزدل اورخم ا ميو دب دي يوما نابالوو
 وق يف كاري نال حاملا بازل ةاكرتحلادوعد نئَسِل اد هنارماشع نب لوفد ها ظ وين
 0-5 يوب دو ذ قلطيمل ظانلا نبا نانو دوديخامئم]كل نغادت
 اك نإ ال همتروبج بو ملون بكيستو ىطعل إيف بحتم اتا ىالئ ىلإ لل مق

 قاطبرل ظانلا نبا ورك د اكربلل دمت نيل هنامل فما ثهنيا هدرزمو عم قماح
 نو دلنوللا طفلا د ره اح ياتلاوميفمل اق هنأت هيلع هب ضرتعا منيع لب كككذ
 هنا لعيروكذللا لادم امم شم ءاوتيم ا نعوضعيبواءذحلا قوصيال نا مطباصدينحم ا
 لمي ئوعو طنطا ع ياوسعا ديزومل وقر جاووبذيؤعمي ناوخامئ ازمات

 هلو عرس عا غربا يصر بالبدل نيو ناكت رس | .عأ ل اتيالد رعوفل لاق هندياتلكب
 ا مام مو ايتام 4. مل لوم سل عحو يدأتل العوجا مضر اجاوكو
 تخإبل تاعور ايل لبئاكو داعويرجل نما هللا مِهنَِعْل د ,معودا وص يلؤن نب ىلا لات

 متلي اخ |ىيتعف هوالد اك دالو 200
 هنحإ نميخواادتبالاب عترموح و سانلا مرح ناكو مْنَحل نباو هل انا نأكَف
 زاوعياعامهاش تبل ا لعولا لمحو اوهسوعو هل ةرياز اننا عمو ناقل تحلى

 نمماعوولحئ بكل, زعر جينا عي مقل ناووهسصماجولح نامزلا لشم ف نظل



 ةارس وم تاييجولا همز ىخاؤيت هلوهاخدوحت ند دئيممو اظل هرشام كلاتلاو هلو

 لال اثم نيبو لالا انعم نيعب قروال لاقت وك ل بشو ةإرسو» نملك نيس نأو | شم
 كوس هئوكم قصت عدارف | ئمالكن )أملا ناب باجيو كو نبل يعم ذم جوال والا
 أاذياصو أبت اكدنوكي ئصتم نادال اوسول لوب دازدا نكن اليا مهل زج ءاَسو
 لاق يللا عسى ااهسوحن وسلا خضم ةارسءلوقفام جزفاازيلذ (يققر
 هنت هريغو سوغاتلا بحاطل تويت نياك هلم لين مج از دزع مومو
 ن طين يواعالا حابه قتسو ميت قعايوحام ماني ءاشلا لام هل وق عجمساهنا
 هيفيعا وحان متي منا بولا ع يوت ولا مب ئسو للملا روف ئبديخل أك هوجاح
 (ىرلعف ال ءلوقدنسو ةدئم عجاياثم ا لواعالا لدن فور و ىبع هجوتفس يت الأو
 تدإنباناككزحلا لاق و هل وق مان ىا عجلصو توما صو ةيئمالو يمال َمنلل لها عضو
 ماخعئاهدو تارالاف كيو صيف اك لوق هوو هلل وق ادمزق هنايب موئتاَعاو هل
 لماق ظاتلائ ب ناب دوو هوهو عيت ى اتلا نال ظانلا باو كد اك كوع نعول مان
 بسانويخف مياوتلا هيَ ئموحل اين عامل امدار | ناو عباومل نم نوطعأل نال أت أب
 ية خاوبللو ادسبملا ماكحار كد نم عوحاما هع وحلو نأكن طعل ا, مكى ال سبسال ذا
 امو اءاوذاوناكوهو لل بسسو | ا رتبملا يوب مق مانا ةنالثوعو ايام نايب
 الو اعاوحاو ناوحورثلل رمد أرتمم ا بصْيسمصو هبراقملا لأ شاد اعاوعلو ةيزاخلا
 هفبسي حاولا هده دو اي اوحاو تنتظوحو أوم[ يصْس قو هل ةيئاثلا

 يلامئمبلا عوكل الازمالا ى ا! ينام. عمل# 0 افيارمو باوبآ
 هولمز علا بَع ثومقوكلا اما رصبل دنعوا اوتنملا اء اوحتز مهل وير اد اعتم ا
 بسصن_سوكو عبري ل عت لك نأ ئييميلل جحاو ل عملا ل وحد ]مق ناكاماعارتنالا باعد
 ار ضئأكا د! ال اممالا هؤحرسا ل اتم والع ضوبالوبصني هنا اعاغ بصتنال رقد
 نى لاوس وملاق ءلماببو تباعا ارقممالارريضلاو نيم الا ماما
 نإ ةماتلالادالاّيحرال الوعئمال لعامل ابان ىشم سال اوا جاع او تالخالبا تما
 نالمليف عزاشلا ءورق اكيصم انا لاى مالى كع ل يل ال تاورؤم ايلا !ينامم بسنت
 تستمر اذ دير صو دنزكر داصب فاضت ع لئلاريركمل تعضو دماتلا
 اعرواصمي ةةضنم ا ايفر داصمب هفانتإ لع[ سارف ْرومَل تعْصو صق املا و ملأب
 نوكل إب قيقتللا والا قف نصتسمايقل ان هنّ ايتغويز راض قاعات دبر ناك ديزك
 مرعديبوثلا لوصخي اة روررعلاب نستلاي عم اب قالا ف ددوصؤلاو لوصملا با
 ةنيتالا وول واع ِبابلااًرص يراصولو لهو جاضن|يايسو لوصح

 قصاص. ْ



 نلهااوسيواويحو نامي حس هلق [رايحيوعنس اكلاوالعاد لوالي مينو :ةتيتتم ا يف يعامع
 ىلا ئبسنلا ل اضالاو اججر ادومعمىد| قاكدوعال ما مدْفوَم دان اَعِدِجَو ناوي ا ىطَقْسس
 وك ع بنصو اًعوامياىلغي ويل !(حاكوإب امرعب :ليكل نوم َنإَرتَف ال صوالوا اهركو

 نوتَم | يا[ كه دير تانوعو عاملا نمولا يق هدوحوب مناَيح َنْرَبَفا يا اهأَق دو نأ
 - مادابو ايمنال اصح ارّمسالعاوخإو لارامو يصاملائمزل ايف ليدل ا مسج مكمن
 هبو لوي اددجيراسوهلوق لذ يلاراشا هيالك و اسال اج تونة دي نمزلا
 ىصو [علطيوتلل ص عيلاتو نيرتكالا لوقف لارا يم ريل يعمومل ف هريغوبع

 ععرداي صر مياصملل مهئوعضو أعود يهرماو عل ا نيوويؤل ادي حوم تيا نيناسح ٠
 داناكارمايساولاملا ين عضو نا عل يقتسفل و سيل تون يخوي دهان اد
 هنمل وب هروباعو هيلا عدو سنمصرلاو د جوني ) نوكءاصوبحو لسعد وعيوببم
 هلوقاياد بدجونال جلل ل يذيمل لاقي ف :رعم]بجل سا ةوجرلا توي! لب بو
 ةوكرلا يبرالاو للدم وزن طرعش | اغا إل لادوعو مرهبشو ايتن مزه ط ب عيمشد
 لارمد ام لاو تاما سلا تنؤادوصتملات ايثالل اهلعؤتلا مَّحَترهعاف ىننلا اهيعتل
 لزل وتر اموأضبو لومعم دمتم مات متر ان ؤ برد قم امال ل عصماو لزب يطأم
 لغم هناعل د ريب يصام الجو ل يرلا عيدصمو نمي نما ميزو يا كو عم عكتاص
 ةصمو الار ئيلوالوؤن نا صوالاوَن أ وسلا كسه !ناهنحو لَعَتْن| ءامعمو مات

 يفياالا*؛/وصو ناليعةعرلاو دملاَع حطعلا كءاعوج لمس لارالومُل وم اولا
 مزمئد اهو يام قيل وت هينتللالاو وسو كلذ ووو هالبلا ل عيجر اداب
 ةدعولا للبلاد عتيرّئسار| داب ىوقوة ملل نواس ةيمايالا يا يم
 نيضلالع ساعد ركسا ءاجخيبنتلل نوكتنإ :وكوارنلل ىلوالا اين بولا هلي نم
  يفدها اواي تنال ةيوتسمةلمراعرلل و زملا لغولاو ابك شمول لد هس
 ينغاذ كيشرييلالاةلوكد هل هيلع تلا مود بمنلاو خرلا لعل از نادل اقأم
 اري رعوايتعدعانقو ل الكاو فاّهعيَدلك ل زبر ىا ونقل فسم د عيز لكزازتعاو
 دعاتاو اه ءومداسو مسا نوؤتو نادز ارح ايفر فضن نايا اعازوعو لمع يلو
 6”ياوطعلن ينل فيوفنوكو مل وه لع فنلا موقتل ناك) عزعا ث يحل شنب يق
 كنت عاتلا ل اخو ونئمال يا نسودركة موتضت سان مل وف ءلظفل كه نعرظقل توت
 كاوالوماعرلاوجرروزلاو هعاعور اوتص ني قيلخيل اة منككجكلاه تيجلم متن
 دهاتل ان لل اف يأ ءأرا نوكتيخكءايحةرمنالمو نالم نأم مس ونال ىأدئرر



 وملاك( ذ لومالد رح حاصوقلوهلاوهيقنلا هبشاماو هلو يلا نرخفرحعزطع ثيعهكهقن
 راو لُص ن اب نام كو ىسنالو توهلو عسا و رهئجا ىجاصإي | يريم “لس هئايسنف
 هبشنا رملة يطقو علا مبش موه ناكر جهال تيار دعاشلا رم اولاد
 لازالورماعؤ لوم نبل جو اعرلاوييلاوصؤخلا هش نا لاق ىيخديتهلا قر وصخوتلا
 ةيررصللرلارياعال ة لسن كت وع ءل ف قمم ةيجزخلا ةيرمدصلاي) غركدلل اذ ةلصا وكل [يبعنو مالا ماد عقول وعملات هل ها ظيضدهانلاوكعتلا نباعرجال يس
 لارمالاهزوهئ قرعتان هلو قلل ئع يبان نكمل ولازكو مل ملة جاحت لذ ءيلعو يجعل
 ماا هيلث تتلق لاغتالا نحال لهلا ئيطارل امرالاو مم ران ملل اعرعد
 ههجد و يدارلامكو نيزحاتملا نمسك اوُملا نع ما دو فاعف اوسلو هو لاي ٌترعسالام
 لكو ديضظْلا امةلصآ ابو انسحبت عوام كرولا وحاب لص اح انس يزحيبامصوملا ناب
 ةونيأمو ةماعأ !تاقرتى م ماودو مب ادومدو مودياعا و هينععم لا |1 لص حد لعد
 انهما ادمع ماد ئصمال د رما نس ) عتسيال هر اا َاوحأو ل ازوو اضف أفرع
 يف ءاؤحو لوبي جعانلا لاق ابلاوهوامات ا فرقت عي امو طف اعراض ايل اوتبنأ
 نملكاحو رمل لاقل وش هام) لئوكو قوخاشلا ءروسب لكيلع هارا كيوكو ينل دعوذ
 وهأثل ار نتاويم 3 كل انمعس هزيل يا «اوسللا هملول دا ككاخا "اني أكس شماس | ديب
 نمغنْئيرلا غب وجقيح) دان تلنااهسا انردا ص ءزجاالاقو لوف احا أني اكو
 هجاتامئالوهو ىسقنلا هبطقام بيطلاضوملاو تولار اداب هبا ذل «ةصغنم تما دام ىثيمم اريحإ خلا لأقو كيحااليإز تسل قف ابووقوا دا حيا كريشلا طم نسل ءلأق
 وكي ناعم وه اًولوهو ايما طعما دوغ موَم ُتيحهَباَوَل هنوف ةتلاو امرها و
 ووايمساماد رحلوا وكيع لوالا نو ارصالا و ياشلا لاعاب عنانسلا باها
 ليلو وق ضدها الم ماوح يذلا ةسؤنل لعاقلا نبي انةئاولرر ذم الح مدعم
 يضل مادل لوعم فضا نال وص نلاديزنوك معد عسا اعاد مل ماع دعس نذويل ورم ار ذفتوي اميعافورعبوسل مناي مويالا يلام لحق هيلع اصرخ لوعم مش
 انور بلاي لساعلا نركين اراوطدي ولا ليل وآل لاتنومو يوق ملماعأ ديرو لوك
 نويقوكلا به ذو هلو ءلثغونزا ريال َصأا يا ءلس تسلا وبرا مهلوعكه ريكو منع ةلغتشا[مؤ ال اعاحرستملو هل ده مهتاب موو بارع مهحّو ميال يأ لع مالقلا لد
 نعماجوابهتلإ]مفو ىسيبو نمو ئسععاعوساك لوو عملا جلا نياو ديلا و
 مل ةسعود دجوو |تيك ناو يإ مسعود ناكنأو كامل وفور دو هلو ايفون
 ب (بم ا يف نولخوي نوعا نو وعم نيحو نوسم ئيعبسا نادعبش

 انممْلَوُم ]



 هلافءةليلدل تنابو تابووعانل١لاقدهلوق اتيينامو] ضوالاوتأومملا) تناداس هلق
 هداقويرتكاجنب يلازم اهلاقليقو عيمبلاو هولا نونلإبىناعب سيلا أ
 ميلف ويل اوسضفو طل يقو نيفلا هتمعموت انضلا :ءلمم لا نيتلابرياملاو ثمرالاو ب اعلا يد ةليلك
 ريصلاورخيلا خجيموامات لما ثيحت | ان ف دعاتلاد ١ وباعلا يزل ةولوم ةَدصدعروالاك
 كليلمل تاو "عميعل ايلا دّعال اهكري لواط ءلوق باطخملا يتائتلامضد اشكل ميو

 لاضإلاَناماَم نيل ام ناو ملوق نوع وشب نبا يتوتعب نالاكلو تويلاحتةلج

 ا َناذةةصق أن [يممست تالت 5 مندل لااماتا 'للءو احيا نتانمس# ةروكذم ا

 5-5 هلاز ثورحنود نعرىلغ لوي احل الإ اعودوم اسايتكا مرعل لك و ب تيعسأتنا

 ْ لمفأ ةةتيسو .طستل اب نيس اإف [دوكزكرماوا هتتشنا أ يباح درو سيلا اريلع

 تادعل ديلعاتلاوع انلعات مساال لعتيائإبوناعَرلا نفوذ ثرل للملا ةعوضضوم

 لالدئال نأمتول العال وطب كروم لا ل عقحملا الد نانو ألم آَغ ثدحرانّخأب
 جرانلا 70 أعو َةَسابلاَن د دىلودلا| َملاللا لست يكف ةّمينملا الدى ىوقا هداملا

 اموال يملا 3 َ 3 رح اهعبو ن بيرل طِعملاللا ف دبوتسم ل ارمالا هز ال لوب
 نالثرح أ 1 يعم اكل دو قايتالاهب ام وكمال قا [زتهالا نال نازل العرب يبععئم ْ

 كاس : امل ان[ ينست مي محو امئنسحاو ثريا الا نارا َعٌلعْتفَل لول ومال
 ةصئانلا نأكرا لات نلف زعل جرى عبسي يزؤلاو ءلوعب سنلا وعن جراشلا
 لامكالا دل الذ كرت طعدلا د دإ] حسم ي ١ ا ةيولسماعا كزول لعل ال ا" ”ةيولسم
 ثرلل لالرل ايس كل مضر يطع برم ملال نكلو >زوميلا 1 سانعم ةيسش يف ”هعاتلا
 ل اماهيتنوعسو سو الاعبع ندد [ىهيؤكو اور وجد ارورخوإراجيعاوجمل و مست
 لمابلانؤسنلا «ّسمر ايكو لي انما زن مم لمإل ان اجمع ف وعسومب

 نومارهرو انكزعاشلا لعب أيسع نوسوكلا قل د راجاو دور حسو نجاب لوم اد
 1 هنايللةروغل ا: ميو اموت يوجو دروعلامل اكءادوعت دمظع مايا ناكاب مهيب لوح
 :ممظعي داو اكسلا3 قم ا هن ِتْوُقِرْوعْلاَو مهبط ليطاب قهشن يب وذ انعام روي مبشر

 ١ اءتيموبح جزل لال! امدفانقو ككذ 3 دوعى لاو جوبر جايا ةانعيوربر جويا
 ميشم اكد فوطو ذئاقلإ يبس رن تمحو : انكلاموراىتساوهو زدانق ميا ئوو

 ِت اكس (ةةيطعد 4 لاديسوهو تابرملا نمل انا جاد ملاودتتعص نو جاونو
 فا ايايساو ناكني هيل ضف ثيحدهانث ا يمول | وعفم حارا ؤأ ووع هربحو
 لص لئاعر خت ليلو ناتناروضنأكق نو نطو بخائابللا 0 ,راخالو

 هرعع :ليلواسي | عجور اهنزختسسم نأكم ما او"ملوصوعو ارخحلو رند ةدياز صوأ
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 راورعاالق زو ضواكة دا هوه دوعوه:ةيطع نلكي زل ارمال ان يا قوؤحيزراعلاو اهيوبح
 ملاك «نيلاسملا يل يوملا لجو نملو ”مربرعمولاع يونلاو ا عصامزالا لوقو ملول دب
 ولو انايّص| دمي ضو ناةنييضلل احن اكو نيروميشم ا لهل ارجا طقوالارو ئديح
 :[لَف رض ملزتاىؤلا عضوم اد وازاو ليلا حا لورا وم مهتم و إو مل موتض هب
 0 قلد لات مهوح يق وجب: هي ب
 .نيلو تلو لعان نيكأس اوي يوصتسووملا ل كو نانناريص يموتسمى بل
 دوور دز الكا لم|وط ناو الكا دز كساط ناك عرب جيل نويقوكلا مب دههستساو
 َيَلتو انوي لاّتمَنأ بجي أكو هريهضولا |حتسم يلب ناكل ىسيل مسا ئلآملا ناكول نان

 انامانل نا وجو :ويرادب تورا دا نيك ةلوتكل عاملا قل هتو تالا روييثما لع

 . عاللوشم

 مج ئسلاةغبؤ] لاو ةيبولال يلا بزولاو لإ ق تكريو ةمالعئادمسأ ىلع
 ةعاثلا لانو اضعالا ةساننسم لا ملحم ا زب يب دل ويح ديج دام او هسا كرس

 ظزلب اد ايزرويورْلْوَم ةرورصاده ناب بيج ش دز ل يو داوشلاى السلاد
 #2 نقل <

 نانلا



 يالا ليل لاغبمتاذ|ليبن دجاي وكت ديضوزتو بلاط نإ نبايما لوتكن اضم
 ظنلب نوكترا اعدإبز طورش نمو عواصم ا ظفلب يو ةديار ايناذ نوكت يق دهاثلاوريركلا
 وهو ضل اءلينلا نعوهر تتاح دِج حل يفَو ةْداش انه أيد ابق هيفخلججل لماما
 ىاؤلبو باظؤل اةيحات تسمْيَلا جيلا ىلا دأكسايلاهتلاو ةلاينلا |ذكو لضتلا

 مت اواةماتنولت نا هج ميالا يلح لاكن ل دك ل قلد ق نا يل اتملوق نأ
 :ئضو |ركتردبا ورعد اديز طعم ا ناكولوو | هلوَق بجافل نبال ام ةددانوا
 ناءالكة ينم نوط, لعب رجدرع املا لاق هل وق فد اود تر دب كوت كرحا د
 تيطعوا لهما لارل الكب تبدجو ئاسْدِلا ةنجانلاول ات ءامولظم ناو مين املا
 اوريو سابلا نيةةئكياط نموا ئنا ةوعوم اود وّسكو رجم ا داضلا خخ تنيِصو برو
 تيبلازا رهاشلاوة ردع نيوتن يوبع نبا نوما ديو شتسو داَضلا كم تنم
 لل |ّئعااإ حالا ل اكو هلإوق امولظم تنكن او ام الط تكن أوم ئَمْلاو نيعطوخق

 هرج هل كلو مف هزح ا تاكريخاكل سو ءليلل ول عيسلا |ىنع َفاَص ءدوتج ء اكل مولر يود
 اها لوف وغلا هادادعج أريس| عمن اك همر حث يحافلمولو يق دهاشلاو ل ”ةّمنح
 مساع اغع غم سأ منا ضر كدام وسدد ايا ميلاعاب نوير سانلاهلوت
 ملاَترسكلا ن يكلاوح خ ارغجب ناد ملوق اش امو طابكار نإ عوسموسب ونخليه وحس

 سلتو جو نم ةيلحلاو | نيكسلا ءوججمل بوه ومالا يحاصل اكو كروم ا .
 راطابكرالولقاوبف رح ا نال ل وال | يجر حلامجوا جوحرا مي هلو هواخ
 مص ناو عسا ئاشلاو هرطيرةكارحالكو ايا اذ | د سر امص اد ناو عب [يسأو ناك

 مقوس رو (مَلْل ليلك اضالكو افلا حي بصائر اضاف ناووباعيحو نآكز ام:
 لومصع نبال اكو نق اطدم امها ئنولدلا لعيب ) بعخرمو ناطيسوتع نا لاو
 نات وولف واوا وحن اوخو ةمانناكن وكن ان وجلد اعهض يصل[ وهذر نأ
 لك ضولو نإ رعوعب ةدحل وول وف قكزكى يلو نوري هلق زج جو اذا
 هلصاارل يالثا ى افالوشنول نم ديوب هرتناوجاَ ]ل ؤتكن دل دود اي رح
 الزيات يف بامللهتعئراذا يذم هّقانل تل اشر رسم يعالوشو نزل
 ءرضعتراواهنمل نخَلا مقالا و سايتلايعلِع :لياش عجينا ل يقو
 ثزقاعالوش تناك ا اولرثرئملاو ةيئازو را ةعيسا اتت نحابيرلعو اف
 ريوعتلا» هرملا لكى اضن نأ نأ كيلائلا مالت ناك نام ءررك اعاد غيؤكمراعلا
 هئلصو لوصول ا فرح ولت دن اء در طقم بعارب عقال عمو مرو كمل



 اهتكئزاهقانلا لنا قوم ةانشملاو اهكقو زعل كالت اد ةرورصاليا] و مماتحو
 هناا طيوتتملاو نباتا ير يلا هرمباف لوس تناول ئيصكزيوصم الع شافاهبتوااهرلو
 لسا بريد انلوب تتكال هريدتن ء )وق علبتا يا العاهل نوكي نر يلا سمومكو لت مج
 بريا كرعرجال كربل ف! صاصتخالا د زرقا لعاعب امو ملا تمر أوب ةتسكاىالٍمرعف
 تطدا ضو عتللامت سررت ررضلا لصفدا كل وكن أك تف دح عار اصتخا اللا تقدم
 هتعصوعملاو ضوعلا بر ياليل ريو اولَح امه نأ مح متل او وسر |قملل مملااق ن ومْلأ
 للة لي دي هنوكرطضوع هتؤكي عم اوزب اجوهو ةعاجئرعلاملاَ [وهنب وجا راو جرب اد
 لثعو ءلوق | س ىيهتنا هن وصمبوو : 3 الفل ى سل و يحي هنا طر يلع دب ةئاال قرحول
 ىس د[ ني سايعلا لاق ءعميملاميلكاتمل يوه غم اذ تنااما سار ابا ةعانلا لوك
 توئورعم جوف نا تزخ موج]يزعو | بكون ا د هنتكال هشاوحاب ااي ياي[ يملافسلا
 اب بلاينللا ريفتسزرز اهلا يبي واكلات ا يارنشل هلق
 لد مو دلوق يئلاملكايف فاعضد اويل يو يأ حابسلا ملكا فاو غعض اودوجملا د1 ىانلا
 ركلابام زج د وكدأك اضن و فومراوجو لوتشي مما عيؤبلاقامءوؤرنإل عواض الع
 - زازلا ماعم لوك نزح يال ايات دبر نكءول و حركاسجلو يشي وصي هس ميغرنوكد
 يرضي نلاخو كال اممم ا تنال ميو نضمل هدا نكمرلوخ وز ضصلاب مل اشدال بلع طلت نلخ كينوود نوملا فديه مزجال ئيماساموو ءدسئناؤيوكتروخو مهل انتنال
 :صقان تنام اوس نوكيا نم َوم و مل وص ديننا عمربزتلاب جراشلا عرصوقو نسوي
 نورلقرفعجو اوبك ن ماو عقان ارق ف ةشسموفوب ة حكي داو يلا تبلوقكه ماتوا
 لامس ةريجةارملا تويادممهدماسو تربا ةاركا نكس نا وعاشل | لوق مل مموسياب
  ماظلاو وتم لصا د لاسلاباهل[متأ نعمت وع ئؤح ة يجب قى هاك او ىرتدال ان اب وعلا
 ٠ هويت ةارلا هعهجترظن ناكونمعلاوهو خصل سْعمْصلا وصلا ميدل ياو ئسفل
 ظ نأ يلا اون مهاوسوي نمو مولا نيب الذل ا شنعووسالا هبشي ن انف انسح

 لنفس لوو نيللا ثرعامب هش نعتتجرحايكر خو نيتكالاانتطالل كرر امو نوما
 ال تكراواالاعاازعزفن !ملوتو نارعبايفومح م ناكْئْرَخ ببَحَم لل رعولا
 لما لل ى يلب تايبثلانأو تدلوالواعف لصق ملل فاننا ال و ضوعأت عوكل عت
 ىياِفازه تلق ناو عكذيَدلا اجلا اعاّيادل ىلا براشا لاى يلي وان امزاج
 . وكداسو اوغتسالال ينج نكد نوكي نازاوج سابق نا كال جلد عضو عقلا
 انها اكمالا يفاما تالولولليق لباتءلطم متتيمإلم تكل نسم نامت الت سولو رل مخ
 وصالو به ياو اام”هن اركب مل 1 ةىلعم نتي

 , نكلد



 .نيطقفإعامورلاو هْصَّعْلا يدرعلاو عوبربىعوجوصو:ةئارع باب يا نذل عنان كتو
 ةضاتلب توصوكلا لاقرب صبلاونعوركاتملل ةدباز تاو !ز اخي اصوحوانلاب قوشو
 9س حائل عاق ديزاموج] هي! عاذ ترركا دا ابا يهبل ونرى هلا اعاست اح كن
 :هضانلا ة/وصؤو تناكو:ةيؤانلا نا غوص جْئاخل نيررقبلا ب هئزتإع  عاو قتلا ةنيقانلا
 بيقوو اؤعضا عربي صتلاو ئيعتمؤ ماعامنأب نيو الع لاما انوياللعو يتثل
 بيف اناويرصو انه دهب اوراماو اصيح مرْماد!!يلعل اطبأ و,جرانلاهب للعام
 امقمعلاطباضزحادلاوان تلعان ةديازةرلوم يف انوا منمعبا جرحت ةذأتس
 لاقنالاّ ليل رس واو أَوْ يولي حامو سلم لوم ر ذم وهل و ةريازلا ناسا ازتحال
 ملواو نانلالعيكرو مءاجو يسوب ,يلعو يَسْلأ ضاقتنإ عمال اكن بصتق رهاتلا

 عبو ةرعرتلل هنوهنذ ذيك ةنورسل لاكنو هوتعل لاكت نال اكت ءلصا نازل وهيل
 تمياوملاهَعل ابلاكتلاودا لا ورح ا ةزواجعوتفلاو توري عُمب بوصسوئالع
 تاماللىلصامولهاانىنفمال |وهرلاامو حالا لصددْلَوق لاهو كلاب لكنلا
 بالؤرلا نوح او عضن ةوأتو عرب هراتونجئاراو هالارو رينا اامو ياءاب ,ىمالا
 خيا ويبغت ثيحايؤعسو نون ئدهاشلاو يقف نيثكل اولا منوهوٍرْطعْوس يولا
 رغيالايا|روسنال أ ويزام أب ئعد ابملواعرتعو|ر داغجراشلا ملعجد يعم ا ضاعن ِ

 لهت| لك لف هل فاس زف يا يزعم يدعبالاو توتخ ن ]رو هووديال ا مدمس وأ رس
 نكلر وهيل اوه وعحإر رعود أراجفا اهضرملل ناكناو يامسالا عا هوبَحمِوَيَت لاح
 ملقامواملسادبرر اولا يفاموتعف وتلا | نيضيلامكن عدومصعنبالشن
 لوعو دعما َناَق ودنا لوالل و كلل لوم ف هوكداع ايقوهو هير كال سن لع
 اصاَمَودّروَعلا ل وف نمر ورامالا هل وف ةؤهلا ف عسوتيالاممتلاَو حسوتسو لصف
 معجب رعلا ربع يرعق دزوملا هر وم شب م لتس ام واو قّيوت مذأ'ميتمنرسا داعارتت
 حسن يعم هس دهانلا مي ود مهل دن يورواوراس إو صصا عنو سا

 طلع دزوملا ناشد هدول اعْبن عاشل ام يلع ىرجاكر دان وهوا سعر مووت ة

 ىبنكل اوسبم مشب وايش نر مو نمير | لا "دخلن لكيت نادلطو ار مي همال
 وقوم سبأم ق زئد ىو نير لاو لاحر ٌسلصو ى سما ئقاضا عموما يسال 7-9 خز :

 محاومملاه”قر ع |يمؤاو نملك انوكيمع زرار اتا
 لزاتللو ضرع عيت طت ىا نالخ وعام ترحل ايوه ء]رعل يلي معلا ثزاخلا نب
 اهئرتارلاتغاهتيل ابن اهرتم عطل ةتيويحب عقم ئادارا يفلت ام بوصنم
 رهانلاو اّيكل اس | عحوعف او نعم ةعاالانا لام ىم 2 لزانميف اهيكيلاسأو

 وم



 اعيفش لكم" براق نيدلوس لوقك لق عريعو يذ]م ا يلع هن ادس) ترعب د نكد

 ملف لبضفتلاال ل جين عب لوالا لجاو هوك دلطالا و عاسرحرشنا ياعشجاو
 لات قلوؤليتش دعت وحل اعواد ”ءنمسو يدب ليل يا قاعدرعاشلا لوقو

 ١ ماتم ايتو يبل طال عنمبو يب ناسؤلاو برللو يبلط نم او يعل ناث
 هلاق ياسر شعيحاطملادررفاواييلعلولق اذا لوعبردالا لوقدهل د

 باوصو هس وا: ميومجويْف ظل ان يوضنم ل ميل ارش ميعحو دع بدعس
 ايقايررالا عيت الفز جت عاف لاعو |رل اخوي ريل ايوه الو: 2! كتاف علا
 ضو متموملا اكو يفسبلا ري صلاوضو اعلا سرعات اّضأو ههنا نم اس مرر والو
 ل امانقانواربح الا ل عنوكمرا ل اال لوالا يف رهأ شمال خو ىسل يعم
 ضرالا و ى وني تبن داع لاصا ابراعربصا يا طقاح ا قاولاو [فل ارز ونار
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 بلل ىاةغاردن نعم عا ياوضو هفوطدع. كلم نيوهس لاق جاربالى سعف نبااناذ
 مارتال دهان او اهعزامجشلا دورصو بررملا اوشا نع توبتلاب هس سو
 ريا وع ملوت جانلا هروم اميل حارباليا ىو زجل وويل حمال لهتسأ ثيح
 انرركا ذا ةيمسالا ل1 لعةلخارلا نال اوسلبانقاحلا عليل ءاهوجب مالا عنروال
 داو ةنبلاميرعالا لاق ةذاشةارتف تركو انبحتفو نبل اقنلا < ىلقلل تلح عماتلاو ارتدت د هوك ن اب لد ىيلي يلم نكيمل اهفيدرسالا بضو
 تالقي وهاذلا ميل سعب وجولات "ضع هيْعَتم عنو بلاو "موس ةعاس
 ( نيل اوبلمرزعلا لاو لوف يول لخاتم زكا ذا اموت غيالا تاو فو ىأمن هيبسب دمع منبال تكو سويا وس ا موُممَدعاس
 يِفانل بووك ةيفاملا نا وجاد نوف ىولوق لصلا ان نيحى يل نا انيجاع ناؤا تالو
 يالا ىل لخايلوتسموهناوعاشا لوق نمو ل هللا نع رزنخ لا ٌيِعزؤمبل
 تيبلالواو رهاشلاو ئيعالم اة درج عالا ورب و ىاكلا هرشنا نيباج لا ثمنا
 اهلعق جرعيال ناويضدجقنلا ضاقتنا نازحارهاش يدى يلزعرا ل عأ كح
 ةياقلالاصا يل عتلا ب اهئ موا وجا اب لكلا هيمس يان ئءازمحة ير اعملا لاعق|
 موليلامالت هالثلالل|سقنبز ولا لعرسالا ري مسايا لا دهْصا "ةئالُئولع
 عي انف اوالاومعو مل (ىسقوشلا مستو مالو عد ضإ اغلا عت

 3كلاثلاومحاماوىلواورلا ويلعب زهستلا دارت ىمتانقانلا قو ٠
 نموثكو هومرت ماشحن با لاق نمو تم وهو عريعو يدار ءلعو3 نكذ .

 و عا منا ميال ل! اين نال لوقو زؤلو يلع طِحَو قطو اثنا
 ]وف عوقولا ق يلدال ا ناكمالا يف ياياميئ انهو لق ”هالئلا ديرضالا فم حلا
 رلالاوة نط ةةيسانمهدعلصالا قوما ريم ؤ عل ومرلا ق نافؤشما يحل
 نجارلا لوقكه لوك لكذل وسل وجو أ رتب علخد املك ع يوك الملا مي نا
 قالالوتد مل رف ىضايقدعانلا اياص هيسعئ]نرثكتال يارا لم لوعلا ق تريلا
 هرصاق دهاتل اورب احني تبأث هرساواً وك طئاترلاقاينا تلكامو قى ا تبان
 مم مو ةليبثممو تع يات باخ ملوك دوفصت د [قرافاهلشم 7و هحامو
 رفصنو و أيقراخ لفل هزه ثم امير عرجا لشمو نالت ى دك نيوز نب
 لوك ارث صايارداصايضام ميلوق مو حاتم ا ئيوعص تيب مو د نم ديلا ا
 ةيانلا ىمرانلار ل سس اضرا يور بيوم ايتو مراوكا مدار ىب ولع تل مدرو
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 5 انام يلاعر نم عئزملا ذ ةيمبوت م نيطعرل اراده صول تلقاو طاب ءوسد ولم ئمو ملا و
 5 : .ىاذالجلا بخ لوق لمعربخ تو ةيمسا ةلجام ا أرنرمف دهاثلاوايعالا
 - يطرش كمجا ذا امال اهط | د لمحل ماب تاكو لس اي رعنانل هلو لسنا جيا
 نوكم هس تعادلا بكلاونصزع نا لويد لوثر زعزع انالو زةيطرلا) ملل! لمصر
 ةرئب ليلو اا ديداودتا شحن ةيوعألات بيرق جرت هآرو
 عيسلادهارو ورع تا وكي محاو لَصَو اروباعواصم ومسح دو ثا وهاثلا لقد ربح
 كرا دابا ادهوبيالد رت مز هاو تةلعا اهو كلا | جأر زب طارمسا نا

 0- ١و هوخا تومبوي داك ل اوعفال و توه ير واكل رمد انالارعاطلا
 هبالوعخلل 0 نوكت نمي لا منالوعفمس اعل صب نال مجيد الاد وش
 0 داكوجفإي راموس ايجارار اركرو كى العمل ميِلعإ هردفم وا
 تنير اقوم اووعب هيوبيسس ملك يل |راشأ اكودرلاوةيراتملا حم يسع نفل نين
 ناك يس ا نيوجمم قايل (تاحيا ةئداتلالاعفا نال .!> سوا
 يبدل را سدكسو داق جلل ي الح أب نزتق ذم لُْف نإب رسل تلا وعمل اذا
 :ةيراثملا ل (ةضااماو لوثر اهلا ظ انس لعيب الوعتسايلصي نال عجول نائل !لاضا
 : 000 غلا لاقو ملزم مرت اك حداد بوكو دام !ا«دارللا الا نأآك ملا

 راهب كو بل ماطف هاند يوبويلا نلت رموضتونع انو لا اق وحب وذي
 - ودم دب دولا ارش يوللو دا يعم اهركن يروا
 بودي لقلاداكيا لووعلا لات نيحدكور و وملح ادلميوشوئم هاو عج ماشولاد يوج
 ؛ دل لدلك لت كيلع ونش كيوب م ب ا 1
 كو نيل اوزسلا نعفوييسلا وتحت هبرلل كول ايل الوس
 ا اين لراس ونسيان حنا ضل ا أو
 مكب انقافتحا موقل فويسلا لس ئعانوننت كقذدنع مول يح انتمو اسمع عوعد مسج
 نااار اال بار اثاايحابهاذم هيلا يتض واف وع وتلا لصد اذا ميت
 ويعتلا وت اشاللوماملاق اال اتناول يتتسملاويصاملاو تاسحلل
 هأَح -. هروصوواسالا دبزوباءلاق ءاءطقتداةفلنعا تيركدق و بوك قزحالا لاق د
 ليسلاو اذه اعىداس تيب هل وثىلا عجور اهاعسسريصو اظل العالج ملل اذ ىد
 ريطقتو|ىطغتتلصااهطتن هال ل ادام دهانلاوزآوا لع اص نام زاولدلا
 ال طدوبتااتيركو |ةيويوقملشو ملوث يضيصيدلا لول وأ اينطعةوشلاما مهفانعا
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 خلا ضعيف عدسالا مسا ل صالات وهو ليو اا وهيب ايباييبلاو ةوحولا معن سييلاو
 ليبسولو لوف نإ كلو كالملاوهور وتلا يرخو مو ايلا ضوعايلا رب نولاب اش هي:
 اوطعب نإاوليسرل مهامهطننياءاوعنمواولع نايا بق اذا هاوككودل بارتلا سائلا
 اومنعت ىعروازلع نا دهاش او هولعو لك ]ومس نااوبواَعل هناه مل ل يقداباوت

 كّكراو ءامالا ملوث اضي) ايل ام قيط لاقيو ايزغخو اًلْإ_كدوضومز عليو هل بو انلام
 ىفطي ىنطو هيون ب دلل عجو قطز تنفال ا كعز مجو ىنطدماشعن نيالا
 نسا! صعؤمتساو لاق هجألا بش اذا لعج يمر ولوعملاو اياكإوعو لب
 دافاولاقوسكل اب َىَمطْلاَق يبزعاتمطو شعل ام َيَممْل انسى اعف نتدخل | لحوار
 قسولّسواوداك3 يمال نلمتسا. جراثل ا محرا كلر ءةداكمو اداكمو| دوك

 سارلاق' ايف اون هنازعْو ”متينم نمو ن جلوب انك وجوَح لف وتم عواضلاؤ: دا
 هلو هتوميأ تبع نموم ى لسوف يا :ةلْمَسلا يو ٍةزعوبجةإزعلادزمتلا ةنلصلا ين نب
 فول هدام اذه يا اي كشو | راصمياوهو هل وف حال در ماثلاو نلمس تعم ىأ

 اعاصماواعتساو ظانلا لومي[ لهن ن اكميذام ننال ةعاجنبزعلا لات يطام الاثم نم
 لوعنلا نايل لف حر(لاو هبرَعا كشو ا نايوشي لك ؤشم| ذوان مليت جو اكشيوال
 ريل ابهمامن ا ممصالاميز يح ا هضامتيرهخا كّسوا جياضم عيغو يداوم ا لتوقف
 دوت نااتتعرا ل مالم وف ةميالام غو ليلا مس جوجو حو للعتسي
 سول او ود يا ى بالا نالعومو ىلٌء يلا موسوبا ملاك ايايباشوحو سسيبالا ىدلُخ
 ي |ةيلاحلايوصتماوموو هسا لوسي ىالَح عر نونا لا جرت فاضل ومك
 اهداسإزاحوملوت ايارحوا!باييورمق ي|ىشحو ولي لات ىشعو عجوهو ةشنحوتن

 !زعْج نابي ناك ذاازلعو هلوث,ةبققانال ةماتجوف ادي يكمل عتب ناىلأ
 * يشتسا| ناب عملا ل عاق متوكهريخاتلاو مرقملإ ع سعرسا هت وكر وج هنافرحال
  مهيباعجتموبز نوكيذ ا نيعتيد هوو ا هراد يق دز موب نإ تبعت لق | وام هنم
 ةلصاعْئأ راد نمبو هنيبعي لمعتلا عنيف موف نمانيدخإ نافل سمن عقز ولدا
 ابللىااعاشا_ّديز يلا راحيل عنتصوبنجاب اي ازرجا يايؤصنلا» لوصوم ا
 «1 ناك لولا 3 يِعرا نيسان وال نم اأو أو بأ ناوخأ امال ةنلاسلا
 خد ب هنو يقايساكهسكعلب ناكل كعل تالا هالمسو كبت اك)علا نلطم
 انواوا عوقد مطالاميلطوهصو ملا تيلو هيل درع اظ ولع ملل نا يليعو ىكع
 يعل ريف اعترل ود درول الاو هنسديالو هيا ال امي تيلاجرلا عطقض لوول سعميف

 عتدو عطالاميلط ايخ تلا لايالّدا ةيالاةفوفلتن | بحاح وملا تونَعتك



 ليتسلا وكيلا وقؤئانبال جوقولا بجاد هنا عممينمو لاعال عتار توملاذا
 دوف قلو لرش ةمقو لبق عوقد يتمناه توم ا ينك نال يروكذملا عا | ثمةنويج نوف عوقد قكيملولا ق عنتملا يتلا مدام نال لوح تيل لاقتال يجاول ا خال نكملاد
 هل ف نصلوحو هيزنواهنربت يوحا و هتويث هيف ل دب ةتعذو د يجيول هنككه نمولالا دير ناعولوكربلوءلل نكل نوكت ل ميند عوباس برب مالكلا بيف عدو صو كار وتسإلا
 ريب ملعلوممو يوعس ىلع ا. ]ملعتللدرتو ىثتخالا ل اقم اش نبال اق 0 ب و ال لمكة وكتالو لومااقل د دعي ث رج دا ل علوخ بوبح ايف ياي طلاو يزيل لعلد
 وسم فورم هزهر مل وف ناو قامللا ئم هبل ميسنالا لعابئال مدل رخأ ةسيرتب راو هيبضتلل داو هل رف يل, ململ كرر دياموو وا تسالل و نوينوكلا لا
 ناونانال اهانجيىحّتلا لاىمال ان ابومعم أ يشاضيا امى ةريسش يم الاد ل ناكلع قلي تاعفء لوف يلع تربل هيل عفنقاو مهلك, يلع لد ائايطتل هش يأ ناكب
 يون هل علو تيت عم تيلو تلووتسا ينعى كلو تموت وع ناكدتتفتحؤصمب
 نتف لوف وهاك ناك) )قت انعام !هيناوحاو ةيزاجلاام عيمشتلا نورك امب جرحر
 ريلاوثسلا ف نونا خرلا لعل صاد ل امهالل لملا لصا نأ [ىَسْعَوَم جو | نمعرت
 نايرصبلاس هز موعترجم ا تعئر الاتش كا لف هلم للمال اوم ميصتف
 .لوهملعز لماع دراوتيحلبل نطعلا جلو ال ام لاق نذر ا لاقتسا لبق نا سا يلع عفرلاب نطعولأم نال لعرب تمثو ارسم ارثلل عار نا ىضوكلا بعزمد
 ايا اينوريعال وسن اومح ع فولا نال كل دانيال هز وص اشلاب لاك نمو وحاو
 ارورهواراحوااهظئاكاو اال اك ا عييت يابلاازصيزوبعالد هلو لذ
 وه رصوملكو ملوث هالوعب ]يك اال ةتيتلل ف امئال دل يق امىذ حول يا
 . ”ةايفلوه ضب]كو امور أ ةحومتع هيف نافروصولا هنوك ن وعتبوعادوصفلل
 20 ايوزلواةروسيكم,رؤ ن امان رنوكىعس يا
 اهبل اهتبالا كرر وتترما لل: نان بابيذ لاعضالا الا اهيلياليعد حالا ايلول اعرملارروول دا اءررص مئاول دوكولوعج انعووو لوال ا ذعرر واررسكلار
 لوف ب مرموول مدعيرملا و دقت يملا عضدجو اوربا زنا ل عانل مالا
 دو هيل امسمعلأ هجار دات َنلطْسهَناِدِبَروُخ َتاذ ا نعاربجوئامبفاملءاسموا
 «ىل| نأ يح يندر لعهد صركو ام ف هجر وا هحوو ”النقتنسم ىف يزعم ءلمجنأ د
 قة ااناوخ يح اما ناب لكلا ادتبين |طباَصلا ل اتي نا هباحقلطتسا دب نا
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 مانكيلوسب عزخو قلطتسدئأ د يزهو جالا نونخي دا ايلا ناالاوضاركحوازفوكلا
 يح نانا اسلاك لوف 5 اسائكلضاَف لَم |ىو أَممعل !وُكمعم 78 ياك ىعمل مدا تاز

 ءلوتكق ىنعب نو ليعلمس نيا جانموملاق,يسانياطبا ىف ءاطعبان [ نسخ وتلا
  ٍقاتلا انف يالهتلاو قاتلا يَ َةانالاو اهدا ةءلروي سوالسلل يدنا قام
 يعاين توكلنا َةَرِعسكث يحاطبانإ يف دهاشلاو لاح بسيهوتملا شديد ر ومالا
 اولا جف حاجسكوئ سلا َمْمب سول اح عوسانياطيا يف يلعب عجابلاكاطمو لبي
 ناتسيلنياجاسلاق نأ تئانوو ريك نال لش حسانياطران يدور فو يا

 هحسوجو (اوس هلاباوح من نام ئار لا ايقلَتي نأ ثئاثلا لوف :لصللوارموتتلايف
 مراجا هّصراعيال ]لال اع كو يل لاجل اكالماجّول ناسحلا نارصعلا و وكلت

 تيطاةعملولاب تيكحواءلوقو ل يذمدتلل !اوجايلتمل تف يال ! يضرب نييعولا
 . لاو ابرك عبق ديوبعاكل ويلا يكشوا لامعا لوألا ناوللامبراخنا“ لعل اهعسو
 لال وكنا ثبخىءاهر وباع لم عكو ىلا لاثإا قلاقو سيل هوما ق هي كم ا ال
 لآقاقيل يا لول اهعنو ءلوتو ار ابعا تنازلت ينعبو ااغتل نآرحتبب كلا ل وعموغم
 ةسيسللالمج مىوالات ةبحاصلل ايل( ل مجريئاتلا ىلكتلا سيو يفاموخالو
 «يالا لاتما ف لاجوحو لوّمل اا يلوم عمزإ تكحوا لاو ملال ىلع َءَلَعارْلا
 ليلا يبست لَو دنوهو هلكعئ ىو أ لايف ايريبعتلاو لاك هبوكم او اميالوعبو

 ولام جواشلاد محال فرابعئ لكم عوج لضاَم كنا لونا وح سنفلا مس هدر
 رق بناه كمال يا ىكذ كا ل ملا كصخاوكي ل لخلل لوقو جنا تقف و
 اعيعس وعلا نامل ف ليؤجالد يل ات هلوجوع د (ئيتسسالل هدعب تعقو ولاهو

0 
 لام لوقوحو غار هناةيرذوعاغو دبا ا ضكو نيّرللاَن يلا اكؤ اولا عحتتأك

 لال اوما زملاء ادماعطلا نولكايل مع]الا نيلسرلا نق ليت اتلسزا امو
 يلا هكر اك ةلووماحيوص ناك دا الاحْنوك عار زعلان ال َءلجْن وياك آر وطم نوكب
 نوُكت نأ اهف ديالو ل نصا هئازبجوب ترروكئةوصلا لغا )وعلا لل عاق ولكو
 لضامهنا يويعو دير لاو والام حرمت عنوكوما ةلثمالاف اكول لوانا
 روسوتؤماكه نبا درو نإ كملف لاو هنا يريعلجو ترروكقاشلا نو
 مجبل اقر احاو بر نش يح لك يحوجو سل اصيب نا ذا كتي ن اوعج عقتيا
 و لاو ا الان اموال اي اناكست صويعو نايجوبارمج معلا مل أماوع عل وازفد
 تور اسعابسكلا نييصول ار اوجدجوالاو عيبغو يجادل نبا فتكا َمَمْلا موز
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 وو عضوا لدليل امتاضا ولد رزسل اينمسيق هنوكابتئل:غولاو لجميل تانعلا
 طنزالا قوه اادرملا يلا ايتماَسإ عانساو ادوعم نوكيا ءيلاّى انعم اف لضالا نالرسكلا

 ممزانلو هاذق ىلا رظن [لخوَي دايس نظهئاواوا نا الا ةبَح ةقعصع] بق هموعلذل تورط

 5 لوئقع



 سادعا ف اع لوالا لوقل اون اولاموي حوحدحاو لولا لعاذو لوف اهربخو لؤَخُىع

 هسارئاؤنز نأ ووعلياعلاىلتخاولاعو نعومؤلا لووعْياتلا] يلا رلاَو

 لو طقف ظلال هانعمل مثيام لوملائمدارملاو نيالا قسكلاو لوالا ق فعلا يف

 ي ةيماتغتملا امالعمودلوئيشاتلا لاما لوم ياك: دل نالع كلا ليو
 ةراهلو هَعطاعلل لاثمل ضاُم كئاوح كووم] تفرع ول رك ةيحاتمتسالا الا لوم
 انتج احاوعأكل الاول هاه ئبابرج موا اهرعبان بيض تاماع اتا الا

 راثا/ةضلاو يوصنماتحو كمل ار شيم نب لضغملا ملاق ٠ نوم مهتضو انتزع اولَعسسأ
 راعيببجلا عرملل صال هيف دهاشلاو احيا ىا ةيررر الإ عؤيقد عيانلابيلا
 يس قوم دزحاسلا اعد ميديا ةييلل ةينلامدأر او يلج اوني يااولقتساو

 نإ روسو قولا ل) ن ورسام حعيسما نام رمتلو كو رمل د عبأل نا يعتد مل
 انحني رجال نا ارملاَسو لعنْن| بجو ىل :لصالو لعافاعوعياس ل ضضموج
 هيونو هرج ة ودمج سوويال ءانفبوال ينس مساوم لجوال ةلزئج وا عراشلا عركذأك
 ”نجاعكي ا باتكلا تايبا نمو هلْوق لا ملا لوم دوج جزاتلا عك د امدقلا
 ظ راستالاه انعم رلعتلا لع يفوضمم ةراك :لينغع تورم ارنا ةباك يلع نساك لاق ظت

 فعلا حس اليقعو ةفاَسال ايوج الو حال تئغف ثيحاونا ف ٌوحَتلاو نوم ا نم
 ىنحيز وبال هن ا قست لوعشم تيا نإ طرشسوأ وث لغو لآ بخاضوعدو ل جر محا
 لك ه يق هعورفماثه نا تنارّئءمومغلهراولو ينمو هد ]فعل كمءاعطاز َنأ

 ر دباس ئم اسامة لا نبوي وو ىعول اك لا قسما ماؤل ل اثيضوبلا بز نوع
 دز ءاوض ياها ظوارل وف لق دلع لفل ول هريخلت غني ناكمش ملا ةدابز
 مظع يلع كئاو هلوتنمل ل ثموت ور وري ا ةرابلوكو يا دديشوا ولو كوتعل
 لوصومى ملول تدر اس ارز ختولو «ةدجوذ هوهربئل هركلا ناؤعاشلا ل وتكلف
 8 : هتيطعا اذا متلون تل يونتل اع سيلا نمراسيالاديغىاةوحوذ هريخا و ةنموهو

 ةيعاةلهوهو نار هير ثيحةرجوذ هوجو نإ ئيوهاكاداطعلا ىالإو لا
 ناكرلواتقلل الصح منكلا اجرا درجل عصمرال ديكْويَلاف :هئلابىلا دلل اهيل
 0 ملوتف حملا ك العال وطور موقد دلو ث لوئمعال وسور غول موك ١
 هلاسوامل نس ايناعمازجاوبا لام يدا تالو تاياتتملا هل ةارتواملس
 رهانلاواونسلا نمئجسرالو نييواستمباسنل وتو سائلا طعيل تلا نا عار يا
 دكو هلوثميفام تفرعوتو هيف ماللا ةدابز ريتال ثان ماشياادح ترها ظ رزق
 وفر ]+ قاعاناو لومي اوماع بشنالان افجي يبذامطع هللا هوت



 رالاعتستت طوش ثالث يل لوم عال وعرل د هراصتخالارصق ناو حل يعرض لحد
 : ٠ وارلا قىلاجاربز نا تالِخٍ بر اضارمل اوبز نوعا دا صربخلا نوكو لاحمنوكو

 الغل
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 لكب معملا < ارلاعث انفرعَر1نرل ىليل نم تلز اموال( لوسكو هل وف هدعاا

 ردود ةنضيعبت سو هيئانلاز علا معْزتلاوادتبالا بان هناسؤما نور اديس اعالل وعدو اى دابر ى كلو ؤهوهو أو حومار بيز ضلع ملل تلعد تبيح زويل يف دهادلاو عليو ةبوو ءلاعةةبقرل ب لا يوطوت 'ديربهش وجيل
 .  تمايسولا ةايحلان سعرا هل وقى اك هيلو نذالاو ايم خعرطل ى) يقول ا خعب ف ضاضم
 1«٠ءى * لميملا :ىمووهضو ابجي عايلبك ماللا لوطد أمس ةدايراهنكت ةدياز يوما سر عبن | للا د تلضاو ثضزعجا ام نأ و دحانلا هرتعأ كل تع نيدلخو ,ةمسؤل عومي مال نأ لوفد تديز امئسصاو ملوك ةزحالا
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 نراظ م ومجأ نيؤلا ناك ناو مم نلس ومي ا مسسملاب حوتحا ني لا ئل يأ نم اال ال هط دمك ةراقل انا



 بهرمإ كبي جنا واى ؤع تيل لإ جلا نعا نكت اهءاوخلو نازح ةؤيارل ام زحيت مل و
 الاعاوةريازةفاكام] ما لكأيل احا زرعت يمل ىف نايز اجناهجولاق عيختيحزماماو عويس
 ءلجورانلا ل ملا و سرقولانك لفن اق قلطا اًدهلو هولاةرايتخلوهو ةائلع ةريازامؤمك

 طلو نايراجنومجولا دال ماحلاو هتيازعيلعوسب هبدو تبلر يل )ب ةدلك هنو
 ملوصوملا ةريازلا' جحد لاجالا اهييْغق_رويتكلا ورمل اعالاو تي يف ناوييشس إىل
 اهلا يرالا عنحصاصتخا تلازاتامّرال ل زف نسعء[داغاوخ نازكذف هيرو مم او

 هل وف تولاولا نوف اساماكدحاو هلال اا ىلا يو ااا ملا طعلونرلل جاسم
 ومدي اييذلا مئباتلا لاه وتخ مىصندا انتمأعإلاءانل ءاللا هان تيلالاءءانازاق
 "قاسيون ماكل مق ظنلا ةرحو لثلل اه ضم ةماولا جر هر ايمسا ةأءاىلا عجرم تلاق
 ماجلاو هغرو مبصُس ىدر ثيحو اهلل حف دهاتلاو هيبشنلل انعدام ةرهام| هلل
 طق نياورلا ةماعلا دعو اطتلأوىراَوَلاو تخاونلاو حم تاوطالا تا د يرولاوزع

 لا بهل عضو ةيادر ياه تيبلااجلكو اولاين عمو امور نعبيلاو تيطوخلنلو
 هوبحأتبموهوءاشلا سك كلت وكلا و سوهو يرد معد ّيقو ماذل طعانطع
 هندر لاق ارصلاو سابعل ال! اويانيزفلو تريل ينرلا نأ لاقرقو ف كل وسع أ قو زح
 هيبدأر او عميرل ا”معصوهو رم ْملازملاع امل حس دول كورو لووسلا ئاىتل ل توكللو

 ىابعلا4 1 ىدي إل اَمَنأ لصإلاد |هيبشيا ىسكعو بلع تيبلا ف ونهر اطما هيئات

 نلكالوأ حّمسلا ىسابغلإب اءداراو تلا بمءيشلاوسشعوابلقن ثرصلاو قيزلل ووبسرلا
 لبق ل والان أ سأوهو ميل! لعانطعامعبف ثيح ىملاو ندر ف دهاشلاو ئييساملا

 نا لعل جلو اار آلان[ ع طعنطملاب عقرب هوو مرو هيجدم قانا ورمل جب

 ةقيقفل فو هواي يسال عالو نال جل عالاهل طر ملعةعشلل 3 لعامل و حيتسو
 رارلاوفاويَر ناوكي هلوثليلوب ورمل ال و ميوهور صام للا و عاما ئوادعلا انها
 وراك ءيلعافوطعم عسل خو [َنا لغؤ مج نا وسو

 اَسالاَر يل عع هوس زينب هيف يسال ورك ياك لاو ملا لع تطعن نيستا ذوطحم
 نطميالاب | وتساب ةعرلار عفر ملح ايمسلو الزهر نال ضيا سضركو زج انبي
 ينظم نيوبوعبلاف دو ارطا ةواسو تام كللو «نيهَدْملللو ةوبنلا ناوعأتلا لاق لوف ريلع
 "اج ةيعتاعكلا رغاشلاد مالاوهو م ةورم او فلفل نا وربو ة يما نوي جوج
 ريضلا ع توطعمو !تاملا ع هضو يا هاي رحاوتسوهو ناوي اهتساويياعيطرم
 ةسيقلامالاانل ناذهعاو هوبا بحري لي نف ءزهالا لاو ءلوق موتوه يذلا او نكتسلا
 ةناجد ةيهمالاهرلكوبلاءارهل ل اتيالو أييجيدلو اذا بنا ىايبلا مث ثبآلاو



 هبلا َةاَصلإِ تاو قاَسم ارحم اهوانب ا ةيبيجل !لسالا نوكلو أ يالا فذخولعاما ةبجيمل وضف
 اواركذو مضوتلا يل اق دكايف يضل لعافو طعما حزسمنوكر وجيد مل ووتساو خراف هملتس
 موو رسال امضلا اك لعل زوبع يالصأت فوطعلل هرقل نوب اامنندأك
 دهاشلاو مام وم تسل | ل ادب هو صد لتقبل سل يطط ثييحو ذم لا نب ناونلا اند قمت ى عب لوم ا جوس يار جز اع ايياجراكأذا ايبَس ىباسالر ىرظتو
 انطعاتباسالو يوونو ءيلع ةريازلا ابلا وحد جوى بل ْطع مد طع ثيحئباسالو ف
 نيزشيرل ات قاتش ف انيتباماغب ع انا اولعاَمالاوزعانلا لوثملسو مل ود لفمال ادع
 ل: بيسو" تاثولاي ياوسواهرداهورب لاوعاوع َتْوْحلاَداءليَخو نينرعلاب عواجي
 اونلطادانبلا اهراجات مهصاوب اوجد رمالو ب ىيلار عت مالئبادر واجر وب ىلا ساموف نأ
 رهاو امةواوعلاو تاقشلا نويلاطيا هلْ مناد ن)اوِلعاَم اولعتتمل نأو مىنسوترسا ع
 كللوي ملوك 20 اننا نك و يلا ا طعامضت نار جلد موت كيحّئنأو يرهاشلاو انواع

 بنا يلخاب يا"ناننداكومل اباجوتيل ناد اهنأو قاف طلح يلجؤءاشلا لوقمتعتأت
 هيلع ودامحملالولعرجو رح كيج افق رهانلاو هرئحووعاو تمم بطم دوجوم

 تا هيمي 0 ا قتلا اهل مدأو ةييوعل اهعوضتسي ومو مل ود هالك ديل لرشمأكه جر انما مال اي مس ( وغسالاوال تمول تلح اذارهت دلو ف نال مصاص! :ل ماعلا اعدام ١ جوا لاحا بحاول اتل عت ابيلوناع ماايلدن ي !لاعالاعل اوحالا جاى روت نأ ضنعح موت
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 ..ابقلاوإ سالوالا كلامو ملظلا م يضلاد عننا ال نيئض | عمجو انععلاك بام ايالاو كح تاو ملول تع يزماا اع م م لوكو ل 2” هتعمل ئال حاجا ناومملا تايث|وضت نال | وفا معن[ أمأ وك
 ”منيرتلاو ليقع هوورتملل كل خلا لوصول نداعم اف مو تناكل اقاوم دلما نات
 باتل نير ععهنيا مز تب :كتاعهتلات هومتنم ا ةبوتع ولع لح" |لنمل تلتف نا كسي تلشدءائلالوتو ملو م ةوو ان اوصتل انالوتتلاال تاشالاومعلان اماللا نوح روج
 هارت وهاثلاواءرلاانح انعم جبت لْسو نوءوجنب ٍءوغيلت اة بالا لر ونزل عز
 باسو[ يول سامو اًصِيبص ةنضخ لا نأ و امن ملَوف كما كييطكت هك تلش] وبول ور و
 روصلا نال ورم نكتسا ايمساو موق اضامالو ائساتىيلْئا يلد يرلالعفلان ا نيلتالا هجو ل نويسوألا هادا مهوق منيدلاو لوف قلد يفاني1لم مستمر دكمانمريتكأعم لوالائ ا ماش يلوتم ةلقلاف اكريَشا ناو انل ا نيرتكا اهنملوال ال ملتض حامع
 نيابعطضملاّ صالات ءلوق فووحيوحاغاو يفصل مف نكسيال يرحل او نكتسياال بوصعم ا

 ماشص
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 عتبر كئابالاهتتيعو قخاربعا اذا نولسرملاو ىبيسلاٍلعتل ءل يكول وش ينوصولاب داوم
 مقبل الدائن رلعلاو باكلا يذووعتضا بونجالات الاّملا دوك هانحلتاو عومةيعو

 ثيجلناو لن إب يف دهاتلازلاحواإئيبت يلا خبال متو جلاوا تبعو مدان معاذ

 هلوا عبرا واطملا ثيتلاو لو اثل او دوعملوالا قرشا أعمو :ةتشخملا نأ سارا
 نوكيرضوعو كاينلا ةشلشلكلاغلاو تايثلا عركة بضع ةعدزماو | لاير ثكلا
 هلو انناوماكا روس نوكم ناز يعفالاو يسار لوول ادا يا ةلمجلا عرج يلو لوف
 يسيل تءالا لاقل متو جيبك كلاهما ةأوؤعرتدنملا قويننكة زف * ءانلا لوقك
 ةسلاهيثو لوش] هلك لوكش كم و اش خ عسير ملا نع وا اشي م لاحت و

لطفل لعتفب نيو ينخل | خح نيدارادوهاكعوعسو تورز رع قره اتلاو ةزلل قف ثياب
 

 رالل يب تومارياعي و عمم ع ايهساو نأ عبود ناو الو للاخ هرحا وتس جنم
 ظائلالاانلواتش هدينوش نوي اثْمْعَو لول كم كش دوا دوغو مفلا رفوف يذلا يو اثنا و

 ةرامون ناارلعء انلا لوتكل وصنسءاجاعرو هل وف ديك (نلا يف ةغلا بلل اىنتيعجو هدم
 يب تولموب مااولعيا لوس ظعاباراشس نالَض اووف

 نا هيبواب معز فا علاوشن إذ الا لوقو هلو ث لصاتإلب ئازيم فلا خجكيحت زل موب
 ذعر موق الب نيطسُع نأ اورل ايلاو وعلا نع ثوتم لا سو توغو م ائرلا نتا
 لازتلا يارلامهموضملا ارل!. جار راو ليكلا معّرلاو نعمنم نسل لهذي اتلطلا نم
 ءلصاولصائالياصو مع عقلا مويا قمح ص ْطيِمْيَن! و وهال او ولا رتللو
 يك ا د ايفعب ف وجاطلا كب جفطلاو رن موا يورولا ئمرلوعو يلعب دا
 ديرو داكرعانلا لوم دوم هيحيئق لوف كولشملو يدبر اكو هو جازعلا هش
 لات »نيخلإب ليش امم ةيَتلِإمياَعصلا هوس او اردد انهانلاو اوراكل
 سيلا وبلال صو ئيللا انلل مي ملخ او هقول نام امر وكاو جوجل ب ةبوو تيا
 الآل وقد ءلرفا رغم اعربخاجو هاف تلخو تتحكم دصاثلاو رملا

 عه كشيلاّقرا نبايلعلات سلا ةراو ىف اولعتن ةيبظو اة ستسيموباننفماسودو
 وءو ماسلا نننيصوا ولهما دم وسكو قائلا 2- م مهو ايون اللام تارا دب

 اجو دا نَمَمَْحْحِيِح هيِبظْى كف وهاثلاو دمع هليجادجول اهضزعلايولل

 هبيتوت ييرللو بصنلاو عراب يور ةيبطرإجواثلا نعيوقو ةيبلطو هوا درتساعيربخ
ج ول يعي قراول او ى !, وعسؤيم ايت عس يت ككل واتتتو اوطعتو اتعزك

 ا

 ظ يلم مجووضن ئم هلا اتوكووبو ةامعلا < ىو صو لج نسمع
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 نافوعلا ثشمدجو درعا ل 1لوق لج ديبي نمو هل وف رخل ةمداراو تسحاذا



 ىانزا رو هاطارخو قارنتسلا نا هَساسَوْنلا قادس هففاو اىيملكو :ةركملا نا

 ميت ماش نيوازو ىف اءوكذاوللالا ةدمبو ءلويبإحانلا ولذا افعشل انة راد ,تضاتاضيابجعيقناوضاحرمس مل وو تاضيا اوجد وكب نادأع اهيؤؤاتانيابجعيقنإر ماحس ملال حوت انمي | اهيوبج وكب ناواعةلصس
 سرع هل مالوعو بج مابجرالر وعنا
 2 موس يتوج هعو ب هدو
 ولا الاكو انا لل ىأ مل نياو دوجملا
 ةوحل و وهاىف نسمامأالو ةيضت مف وحامار

 نويلاوارارل قلو” اعتموشيعل |. نوزع الحج عانلا لات مل وق نيوس السلا ل وت قفايلكسو م وسال انببلا ٍباقلا نب عمل اذا خفلل اذييا نيوتن مل وف حاط هين
 6 ياتت ظ



 ىلسلا ىسا دزمني ىسابعنيبوشاءلات ثم الا يلع تزل تا ةلخالدمويلا بنا
 موو اعلام تنال و هول عاق ىنعب اتالوعنو البت تفيءيشالاوهر 501 ,/ ظ ةيللع اعمويل أ ينال أع يع

 0س سب دج اجمد
 لاو

 هت ئسللع تلعاديلوالاال تيفلادايلهاو ةمايتل ا ىودلاوهاو ايلماوةلا
 لوقو تئامل تلقا داهمعأ نيرتت اتلاول طابلا لول اوغللادرهاشلا ءوىبامعم

 اتى يدحالو ايت تاَنال ونل لف از كعطصالا ةوحا تيبزعوصاع ام اوهائاسو
 ةرصاسار كلما ِخَيلِطنيولاو'ىقماوب|هب اوهاذامووجو ةرهاس لاه :

 الاوبا وصوم لسا ءزيهشاو هئاوتطن اما ةمايغلام ومي انت وطنا اهدي ضرا

 ايساسال) الوقف انك ةرماع *يسايؤال اؤع ملوث بييبالو عطشني
 لوقو كلذ رظن أدو لبق لع اذلا والدمج ملل والا ف مدالا < داوم او
 سانلقاك لوف لاء لع لع اسسال عاتالاو لوقو جلامفرلا وطعم قرار



 هنن يف يوم ا أمهسا بم ا ال ساي 04 هيايسواافاصم ئ وكن أ . ِمَيعَسِعَمْلأ ناكاداكلكركو

 ادكرل لاب وهذ هنباو ناوومل انياوبا العائل لاق ملف اءاظماطتف يسنلاو خرلا
 ني ككل ادعو نبابو كلل نين اووهداراورنباو ناو وإما جربو نحل جالب اواي
 وهاذا ءلوفوال كت وعل همت زويل منال خلع طع ثيحهنباو يق رعاشلاو نأ“
 مال يئانلاال (ناتإ :ىبزع اعايسل ماّنالاو ملوقرزاتوادتر ااىيمزكوا
 ادخال اند لوك لع ستنل ا ثمرص هدعباميقو ميذ نتن عمئدحبر اصتخا مالك ف ىلوالا ال
 عايل ةيداعن اب ,ردالا ن[وطالاهنغسسا صد تراثئبءاسح ل وعكمل و ف ضولآ نبض الا
 ” نور ةي واع رحاط يترعماتلا و رعش ايلا يمكن ب ترام اا جوج ةريصد نموه يب انشا لوح
 27 اميلرلاعذو وعي عكس ناسومالا ركع امطال اى اا كلل نيس |ئلاو ناسومل
 ازعل ئناشسني اما هال سات اسيل اد اهااجرينانتلاونويئك] غال هأ منا اهاو بحلها
 نت داو هتنبيبغةتلو نل اوعرادلاملشو هلوقر انلا هيَضوَقوتَرلا وعر وص وب انتلاو
 ترلعاىاوم ا تؤاو بابشلاةييبشلاو هيَبْلا نعذايكمالا | معرالا ع صدرمج ابيع
 هاقالىزل 17لا!داءلجاف ارسل ابطصاال لئءاشلا لوتكدل | وك العمر علتلاو
 اهلا ارلاهؤهنعضلا وشي توم ا ني ام هاتالام نيل اد ادكعش يلوا« اشما
 ناماب نانرللو قنلايعماسسإلا وعددا تجرابطصاالاقرهانلا دلجو تينت
 ا 0 ىو ذا اكو لر دما الرنج لعتيولسلو | هنتر
 يانا امٍبازعت عون حاطسسم لو را ارعاشلا لوعكمل و نينلا نضج دعب أيدل كا
 تلو ماهنتسسلل رولا ل يق د يقل يدير ثيعرع اك اردو يخل اًهمالا* تالئَعلادب
 انلالازارحئو طولا نمإرل ناك امنقسض يلام [ئسسلاءريراوكلو نحلل يضانلا اك
 تيسلارع زوو ميم ا ناكسايرعأهيساف يثكالاونعا ريال نقلو لماع هلال
 بيتي نبأ شت ءلنععجوحولا تلفت ل راعتساو هو حا يا تياناو .يطمأو '  هتيشانالاتيأر ئِنَجْلا ياو حب صنل ام بارع و ل نأتتنصوغؤجو ح|طتسسمو ل د وأ همس
 يدبر ولوج تينب ءاصحّؤخل ب اريحا ءازببالمرالا ماعلا ل وتئولوث هيسابشا
 هليلعو ضوللانهتالاو معتم حوت نادرا يوعال ايحوو تنصر نأ ةواتالا ايظعأو
 اي اراعمب بوصالورو ثتمبلط نيمليشلا باطل والاد يمص وا حراك ل منقا
 امال ويوعَس طايل عر ىورمو روفا ها ؤع ع رست يل يد رايلارلاخاكالجرئو الا
 ءلا بارت لص مال ان دصريطتلا اوتبالاس ضولاملحر وليعر
 اكيرلاوشلاماللا_؟رمولاو



 امووهومجا تيبلاي ب يلجرل و عب عاح ةتينلاى يلو نما زيعؤع تيفيو وس و بكر ع وبصع
 راج شه ويحمل مويس سد

 سارلا 2 ةمممافرج مهر ْراجدوو عرلا تيصاماذ) ايلا نءامنجتسلا تلاسل الع

 انوتيببلاو'عويصم نارلولا نيريوكالو اهترصا تلت وع حلتللا|د ا ِإَعالصال ايفو اين

 هفانلاو لاو لدالارك ىزلاززاكلو سوا ننقل ابز:ورغوحو تيب ا بس يسب مج

 ليلحالا سيل (ئالخا مطقا دا ةمصمة مان لاني يمص ةمملا وسلا لمصو لوريل

 الصعجالسالا هاا ظريؤرهانل اول وربع يأ ةيروع ورم وال يوتا هوكيل نيللا جرريالو
 ضل جواجللاويرلايضتايلس لاو رعتلاي ام مين يا ِطَعو ثلا لوجان عبو

 اهعضوبالبل ةقانلا عصور شتي طيحوهو ةاصلإ طر ارسمجةرصالاو بواملا همانلا
 نيا ميهيصو جوبعمو ديعو ىصئرملو عجين او لول اور دوي ئكسيلا داوم ام اواهر]و

 لهل ووعيلءايناسصاوملوث [هجأوحاويظ ةاوعل | وبا ءلاوهو عوبصلا هتيّيسا ذا
 لج اموز ماك لقوخاماو لعن ل خييال ل عملا ذا مبعد ام ةنسومب ةيوسالا لهل يا

 لماَرَل لعمل اوس يي مملعَتلا عتيمف لفزللا اًوهلاق ياذتزلل ]اهي اوم ةراكحةيناثلا
 معني أولا ناك نااار نسلق هنم عمال قفللا د يكاتلل ل متل طعؤمتلا لحد نا يجو
 ر رح اهااطلعات نسر وئاللعتلاذ (أدوصوسووخفو دعمو ]ماظلعان نو دي هعانتمإ

 ئيلاعتف مومو أبسولا ايم او دوت تسكن | ى اضم صح هدوحول دودو الطحن أكن او
 نالفلسنكتالسا د يعاب ل يملعساطسملوغو اهاشنا لولا اريج ملوقو نكعتسإ
 ناكلومو لوتبو بيبجاوذ عكشامج عاتل (لوتليللادمايق كتم ليللاى مويصنأك
 رازروللو جوالك خد تايتايسوهّسْحاَخاوربع اياوجا تتكو ملوح, كش[ بأ تك ىحيستت
 . هلال لاتلادنال اويلعامل وح ديلعمم لو او تبل لعضو ملوش دبر ماقتل ع
 يملا هنيظواهيبشتلاهمورلعالاورعاسز تظكاعئ لعل نيتخالاوانهوارلا
 دوعسز ل اتيالء | او ارت ا املصاى بلو ةئلو وهن نا اما دمي مسلاو هانم
 . نيلوعسيلاىرفسلا ل انمالاى اكسو ول وق اَتاذ امالتخال متم ا ديبكَتلا هو لعالا
 مضي أم ةيدوأ اًيسةيبلتلا سلا يمسك هاغمأش حنا هعتصام هسا اون[ هال

 ةرابلاملاوامعدو أمني هنوكبلالاو مهلا درب مايايجز هبفدينبامانيترلل ف
 يي ضوؤلاو وجو َهعمرا ق لوالامحوالب وو روتأم ْبْلَع وهو ىسماخلاو نجر ا

 ”معو وار نيشناف ثلاثلاو عرو بعودعو جو لمجد سمح قاثلاو ير دو لعا
 لوالا لايت نعدعب جرانل اري توام لعبا ومو لاخو بس عو نق حل يق جارت او

 د د ل هو ءلوق مكدامسؤ انلاد



 عنم|ول د يز تاو لالملا تياروخر اولا توب انمي عب تاك اخ بعؤملا ءاويأرلا
 نا دولا يس ا اردازكؤح مييحوب) ىارو هور
 قذتتساو ان اما ينممالوجو متم يولو مل وق ناييايبسو ميرال تناك نزعل امجد ادحادولا ”دنموخم فرعه عيتناكن اذا علا ةقشلاق اشنا يذملعو | تاريخ عوامل وت اهونيزكو ةروتلا يا بلو اهلا ث يحمي اتي بوسنسةلواح ها مين دحاشل ا درمعز اتلاف ونجوم دلاوةلواحم 'يسلوركا ها يار ديزوبا دشماو هل يف .ةلتخيف امام د
 سو /فانمالاب ويل ئه وجو قولايفائلاولعلخلا بيث لوا لومنماتلاة ملوأ دهاثلا حاكول اب اطاَسْع انام طبتغ اخو , عازر يلا قولا تيوو لوقو ركز د سد
 هل ال ابل ايوخإو لاو هضينوحلو لوعنسى لا يدش قنلل ةزملا,يلع لهدا دان نلف مسوزيل ليو هل قتقسا ا ءاويرعلاٍبيؤلاوكر دوعوحاو يلا يوعسض لي .نوكروق و هووبأب قاعتمافولامورسفل قال منعا اد دو نايس طوبتملا لاجإ و قيأوصو ةظيتلا نم طبسخاف كلو تنوواذا هريدعت طش باوعطبتعاخو ٠ ةزورعختمورعد عرلا اهخعضاو بصنلا ارعراو ةيلعأ قلاب ةعترو لوعفل ا مييششلا
 تاع وع عراخ| الم نا تلعن احب موععب نال فرفش انا عيمعلاو يرأرملا ل ام هيبال امتترلاقانكرحالا ةنسعنالا ل عتسال تعيبالو حعاعب مصمسومل وث نيالا ْيِلومْلاو مت رس ةيماّيتسالا رو لوا لوعشمو اكلاف َمِعاَعْل | اممكاردا امو يلاَصولونوح ل يعم هنالثيلا يوت هيلع حدناخم ا نتسا لعمل ال عل خ دير اذا
 )وق اهورعريزدالاوىشنلا انشاصرما معا لثم نيلوعنم بصن ثيحتيف دداشأو رايي ندا. رلات كلا قلو ىللب لايف "اسمدعر تب ضنل ا نشل مت دلو تون دجاد ىلا تدحت وتو ب اسما. ةدئعاوما تاكل ب حعايتعب نكتول نإ
 . .يارحا ل عىوليالخ ع رئا اما ذا ثيغملا# هونعل ا ءوديوجوق ملوق و3 فحل | هسمو
 ْ نهفات هييشمئرتا ذاوحمو سرعلا يال ظوإربكت عمال لاحئ الا عوملا نمد ملف رعادىلا يوحتت اهاق باصا يحب يلا ئءآز احا جول (يتق د ارم يلا لييستلا ف ريكو ضاظتبلا ف دحالاو هرمام جثم ىرلاووحا طع عورلا كو ئطحي ياولد قيل جورلا مع اًدااثيِغم هتدجوت مورم ا لذ ةىانلا وج

 تون ماي ينعمون افناخ مهنا ىنعميال نظمتمو ل وق ةنيرال تنافي يعم 03
 انو و :١ دا ةرشس اذ يايسحار اص خئىببال بسح هّبعو مل و قاسوزماو ىلا

 . ملوث ةمزال تناك كلذ صم تتاكن آد نمايرو ةوعوا صايسو قش اد يا وبلا
 لاق



 مهانناروجقفلا ثرادل نيوز ملا ةريؤو مزيجا نوال :ةيشع رحت انيك انيس انكو رعانلا لاق
 ول ل تك مجاز متسو هل وف هروج:ةلولل كل قاصموعبو ضال! بيوضنم د ريشنع و رهاظم يف
 لول عاذلل ه يان لوهاماو لاريهلا ور صمو ءسلاوُض ل شمل دياثيب ك] لوهو| نيس
 فوحي ةرانو يسع ةراتوعاويلا تول مك عع تناك ناذ ع كرصوفلل لاق والو ضو يال وح
 نام لات ملوث موال تاكل وهوا نمسيعمب تناك نأو ىسار نحب تتاكاؤا (لكمورم لا

 كيحملواؤ رهانلاو بي ٌةوها هلاك ل مهجن دج تيرس ناذ عضل جا تكد

 يا لبا ئامامو هرعب ليام الا د لكتم اب اصرحا نيل و عتسيا لعمل ىو
 عقلا اَرصْوْرلالاو مدل مزالو لل كرم هناداراىل يلا ءلواوم محب طحلا تل ىتسبا
 لوك معزلاوويلا لاعاوثعس لنا اهوغكذل اعز وح اهتلصو ناو! نايطيعودو
 لعن ٍبولعلا لاعم |[مسمعز كار انزل ادعسلا لاقو عتبملو ا حصد ائتعا هي نوع
 برومو ال وتلا عب رلان ا عداكب صنلا»يوويجؤيضتتلا  ضأ هلا جوتسوقو
 ٠ محمي نامل يمس جو عم نأك نأ يأ سصح ومي ةرعممو هل وث يهتنا عيطموا

 م ارعالاهنوُيَح رت ىعؤوت نكلو امعراويصالادعا المل مكلف رحآو كايكوع بالا

 اوعىاول رث ئلوعئمرعأ بص ثيعرلوأ دع انلاو جاجا نبةبراعةداو دونارلاك
 رق يحنأ ف كلداموع رطصلايلعوتفمل ا نظا اليا اوئف يا اهرعزمالا راوتمالا
 ف ققبرتواوم ا كملت حالا لاقو هل وف مارعالاو ع باعصالا ئسمتمرعوا نرخ
 صاطيت دهانات او اضالاو شب نب نا نلارلاك «مدعلا 3 كؤيرش رمل اوكلو هيفا
 وادرو ًارمتر١ت اىاىلاف ٍبْذْعخعِبال صم ئسو مل وك قيلفلو يعامل اان و لأت

 لخيي عمو | ثكعياماحا يعمت أك َناَم يا يلوا ق أسوا يداوم ا لاق لصغدا ماقا
 احا هوحاو ف توعم ةيقبلا نينيتعو ا لوحوا نتتوا يا مات |يتعجو) ةسوال تاك
 اياوجا تلو يوجرالا وشما ٠ ٠..ميف هتسِلْعاَذا هتوجو ازكي متيجاحّ ةيلامم ا
 رهلالاووإوال ل سنسوباو ا لبقعيم ا نب مقمْلاَت 8تاؤساسويانب تلاع هس اًعاورع
 هثنو ملوث لزاون امود أني تلزن نأ ا "هَفف يعاض ورعان ا وع تتكوحم ا حاط مرد
 1 وجا تلقف ملوت وحق بع هلسو لو لفتلا يوب عض اكؤقمغ اي نعجي ال عج
 تلقت ملا رع اظريشدهانل او يلوا لا ماضي ملا ال اهارضا بيت الاورام
 هنميإلو نو ءوعدلق اهلا لبجر ينظف يرحل ناد يشغاو يرجارلا خلا
 : تا يجرل قازلعسسركو موق اوما الل غتسالم اعوبغالف ا عي اممالد مام
 اع درعانلالوموو ملوث تاسومى هوهفع نافل اكل ومك لع لرولك ع وقولا

 بيءاهتلاب ولت نيل, لاك ل وأ وضو هع االك مسا ىل لْحو نع اوملا :



 م( 1 عك 1 اىورمو اجوايهتسح تيبغ ىلا جا أ و" مصْأَع , -ىباوملاد

 يب مع عيوميو» ياو ا ١
 نيباعد ريل نا هما لمافل» نالا هبجدلال لع باغاناو ميىىداتتكاساى ناين
 - ال هيلا نيل تانسلاال عمل الا فكي اسس !اوعوم الق عوبشلا هب يعوي اع )هئال ع لاسم
 اذا اهاير' ةر ار وويللو قتلا تيسج اننا ل قو هل وق بابشلا يل! نس يلئالا
 ياو بوصشماحابر ور هاظ مص دع(نلاو ييرهاعلا ةعيبر نب يبل للاخةلقاث عبعاملا ام
 نرالاَتاماَدُم هيلا نين ررلا نإ ديل الما هاراد ةودارأمو ةوياملاو جيلا ثيجوم
 الام اا ةئالثوع لبي كولا علال عيوط تل ءتلكوسبلو مل وق داجلاك هلي ئتراش
 ومأموهو ئَنال يىرعسامورهو فرعوج رواوأ يوكساعو كىتووكَو هول مسوي يووتب
 دفع امم تناكذ اغا 'شئاواقل و اوحواوابجواواريتعا نممال لعد هل و
 ىضحاومولا تره هيبلانيويوععو|ني)وعمميلا ترون ناو ثقابلا جوذلا نمئلتو
 متسروءانلا لوقك ونمنمو هلو نينشا يلا يدع هئارماطاغلإبال ناقل إنّيلأد
 هنبإ ىف فعالانب ناعوت رلاك 4 مهرادك وسم ا نع ]ضتساو وعلا اَحأ “تلون امإ و اح
 نهانلاورتلوت مولا اها هتريض يار تكن 1و | يجرم رؤتلاو ةويازاعو ة يار تأ يتحو
 ولالا اوتو ىصوهو انور اموكوس معلا لا دال ضتك هل وق وحال خ ءيذ
 00 ملعتو بعيريع نيلو غم !ىرجسَولا َةَلَعْلا لامصالامءدارعقملوتلاو
 (زتسالاع يريم نوكراشيف قيلمتل ااماو ميدل اش !ال اذلال انايصآصتخا
 ام لهن لغنو ىعيوم اهي ىكلامو ئيلوعغيلا يوعسإل يلا ولَعْلا لأم نم
 علمه لء9اظَنل يالمغلالاعاكرتوهي املالا اما هل وف عيؤو روب جراشلا هيلع
 انوصتعأ ورعب مكن ايالعال اظل يال عتلالاعاكر بويز ىبلعتلا امأو لوقو
 لاك ةئنورع مد الل زكه ريب دامئم هومئعالاد يلاملاهنال ل عفلا اع
 / لإ ال الا ظغل لعل لاطراقيلغتلاو لال عد اطغل للعلا ل اطبااخلال ايضا
 ضارل اعدامه عتو بحايوسمالاو بابلاادحلا ثان عرايرلن | هأنعمول وذ
 ضال لنا هانم عرفكل ومبؤ جر عع دار ئجيئاجرمالاو ناسا ووَمِدالَ ا مَقح
 .تويلعتلا ورلد ىيلعتلاو [ةلالاراوصئمد ول وف ندازلامرمالاو عر اضم اك
 ليل ]ماعلا ئ جب لمعلا يا لل َميكاَملا اعل صفلا طشب هلوق يايس امةسوعب
 ناوالوقو ماينتمالا نضمن متاموهر سلب ىيلعت مذ امدمالكو ياسو
 ”عا يلعلالمُملا نا يظانن اجلك نضياامتر ل وت همالو قاس طش اهتحا دلو
 اعهنيسط سوي ناو نيثوهم ا ئكل ماملإ حاس نإ يتووص معالى غيزا قعر قتتا

 نيو

 مولا 5

 (بمعنز



 هب أوسلو مولع عدوا ىو سعو ىدارم ا اهبلع همت اكاضياءلل ستعلن نين

 نال انالغ جنا ائالاو ا نلهلاو لاعالا شر وجت اا تسلا أد 3 5
 نوم انا نول أ السا جرا خلا يسيالف نوع ولان رع خل يأ هدا نمو مل
 ةبيينمأ ميم الج ا عسا وم ا تأ هله شع !برلاراب ملط ا ريل لذكد اكاذاف تأ

 ا اصرخ لوك رع ونه مع ضانيزؤوتت !لميملا ثيحرم 1 اعلاه ضو نولخت وعم ع

 ئيسفق أن اعممبإل نع 37 اوءليقو اكوعيولا ةديسودأ مل اقارئاتغ تار َيااثَباوولساغاو

 يوربو نك بيا نأو |ينساتيلع يع 1 نانا زركون

 لتعع او ىرإ ايلغ يو امنوليتل بع ملعؤطب ثيحْراعَرب فرحات اوانوعب

 ش كمة الشان دعت اناا الاعال جدلانسبا مم
 نيرالا ل ءانل ال رو مطسومم ا اًدل او عءاوس ئمو ملف هوائلاال هييلوممؤ ملأهأ بسان هريضوأ

 4 اوةبوو ع ةعسر ئيل نام ءلاَككر كروالوموللا تلم جارالا يف وة عون موللا نبا

 الاف توازملاشل ايموللا و زميولا عمي هر ورا ع جيب جارالا دراكتالاو عيون
 َمعَل يمول اما ورمحارالا يف يخلوَتس تيل عْو وهو انالاّميانووناسنالا “هي ايعو

 وتل العقلا ثيحتلخيفدهانلاو مضل اواوك ا َةْيْوفلَو لْورلاوفواولاو
 تلعوفرهان اوصتغمبحلا بضيرل ةزوطنعن عايل  ك[ ةفيزملا اهلزستعي

 ىو م نيم ببم الاد 4 تيل لا واءاساوشوتيؤل جيو

 ىيئاطلاو نَسلَتابعتوواولاعئولاو لبو روحا ىا “م هش ائيل زاعلا ل مس ابهر د :كعالملا

 حلالا هنييوثو نلعأ يق ده(نلاو ىهللمالل امهف ئلالاد نيهؤلا نيل ءاملاذ نيلحأولا
 نويفوكلا بعذ عشدضالاالا  ايرصيلا ب سومو هو الار يول ل منلا واذا مل
 لَكَ تالع سومو لاق ولو هراوجي |ليؤحوعو ملوف 6 الاعالان كل هزاوجوإ اتيضالاو

 نب بعكمل اه ةظسونت كتم( نول لاخل اسوث اعدوموهرت نا لماو و خرا الويك لوف عصا ناك

 معلما انلنعو أن يلا ملوتكاطتسل امين النزال سم امينا وجر | لعؤسأ نطع وربع
 ةزملاكل احا قدها اوواول امد اصح عى طعلا رهو اوخعضامو مودال سس يف
 يمحو هيف و جواه عراشلادل اماكناثاا ورم عنب لعا تيحارقف نيم
 (ئلالا نان ميول ئآىالاو انرلل لصالاد اوسبالا لب قيلعتلا من وأما نأ[ عترحأ ني 7
 "تيدا للكل ل وصل ل فو ماك نمل و عمم ان عب مطس ون ط شيال دا لماعلا طسومل
 هلال هيداثانيحوينلا ملص" ب والا ةربشلا كلم تيار يا *قلخدواصّتح
 ارقفو ملل لءينلا المو تبدا روكزم اب والا لكي ا عكا ذك لوقو بدلا ةوسلاو



 نءرداظوهر تبإرف رهان اويبرالاوربخ اوتبمككلسدىكخلا_1لءئجلاو ب موتبام

 تدجو تار لوي ورواه بقاحو نائبا ا نازحلا نأرجولا هيمزكرجأ ناثلا مالك
 رءاعنمويبل مئات ءاطاسرن_اتمالا.ا11نأ ينم نيياتل نطعملورعانلا لوعكو ملف

 .مابؤتنجلا حصتب]ثوم اهتسالا ويصب نزعتسو يلوالارما تسال عمن يقند هل وث
 ب ايلا لاصاىابولتلا لاف إني وَمو مل وش كوع موالح َتِلَعوميلا نام ا
 يلا يل شنلا ناك محق م أيسنالا وجو هيف َىيلعتلا طرسو احر َنْيمدال ديوحنملا
 مل اق رص اعالا .ديائم عيونا ماتيس انا عنا سووعاشلا لوهو ملوح اهو

 ةيانكوهو اوتبمؤحرو هرحئتاو اوسمة يح أستس| زو نطعلل واول اورجالادإبز ظ
 |ىسلاىلا تسد 2 امس :ووهورواصعاربجرصاعالاو هرئبأم هرب مو يل وولائع

 انس يلسل لفل زوي ش قالو اثيذ وسال اياب كول اءاهصخو دوعلاك
 اهتحلاب قلع روض رهاشلاو ىاخلا لا ماعلا َءَداَصإ ضِمْيْوَدَم اسال أع
 اكبولَملالاَصإب تجول نايل إب مهععب هدر و معلا وسد هوضواعلع لعل اى ع
 بيولتلا ل اضإب قلل هنإب باجيو م ارونتسال ام قلعت الكيد ايف اهموعبإب حراشلا
 | ذه لاتيالدب لوعسميل ا ىوتسمْلَم ابلعلا ميش اينعماذيا بوكو هْلَّوَم ةرومئشملا

 اًصرلوف قيلتلالعيحيصنانايلا لوا لومي! ادص لوسانال ظانلا طعدرأ
 اذحل اص ةيقيمب كو قسول اي علييف يادب يوتسا نعي هلل وتل نامرع فعل
 برمج امو لاوعتصتل ةماش عنب لاق لنجوم ةصاخمإنلا ي]/دصماي هولا هلّوث بابلا
 َيلاابورلاانطمجابر ليلدب ىواسئباو ربرملا اهالع ةيرصبقل و وصمعجتوف لب ميلا
 لاقملوف ىلا جامي يمل وق نييامدر يصيسابعنبا لاس اتلل ةنتفالا كانيرأ
 ظابلا حل نياورعل ةريصت نموهال اشن| "نادرا وق لطو انقر دشنحو اعانلا
 انويساكرومو لذلا] واي ادا ماربراصو ماشلاب اوم عوق نة عاعاى قو د
 ةيفاظلاءبوصتمةن واو شنب ازعووطعب طبر ساي لطو دروسا |ذ)اًيراتمصر ا ئم
 لص اولا ف جو هل اتاملصا اولكر ٍ لَمملاو هرمز !ضيالات الضر ناواعمج

 . عمى عمواولانان كو ةنوا هلأ :وورن وس نال ةيوام قطاعل | اب د منجي
 [ داو ةوابجوحوكت ناز وجو يضع داو ةييارسبا يح صا ظوكنو مارا و دهانلاو
 .  ةفرظدرولاو :بجائلل هين اثلااادوطقنأو ا ىوطن| يال .للاؤ اجور عل خي ايل
 . هراتلا اصل اذ اهلا لوا بجرب انوا بالا لالا يلتلل هملذ ام ا درو نيردسلا
 عجل كد يارنلاوعجرتيلو ضريشلا ريت اك ماو اهلا لواب كرب يرلاوحاكتوشإل لاو



 رخو ام ا ضمَيالل هب لبيس وصول كمال الي وام هئاكواّيَلأ سن يد يول اوه ي) لاو انح
 هب دوالاحيؤتقخد نوكم ناز وجيالو مل وفضلا ءداوم ايلا واب بصق ل هام ا انه ةبداراو
 تدحبايلا اوف وحملت الاحوبو نما فات مجو تيشاملا لفل يأ ركن خماي
 رامصالا هر ياجوهو ليلدل قرحِراضحإل اجر اقّضا د راسضتئا نابض وزال يلو عم ا
 اهيلجل ادا باج نيلوعمم ا فوحاما ءل وسل والاول ا راش اووف دز اجرغوهدو ليل درنل نوح
 موهلاو ا نول ظعلوت ةيومالو ميلعإ تقم تنظإلة ولو وج لوبن اثلا او ليلد
 قانلاقد طْئفالغمل تدَجْ) والا يق ْىْرِجام ال صاهلو ةويانلا مر دليل د ئاومصوا
 الاالوا لني وطقس يلعن اطعام ماوي ساعئ د دع مالكلا ناكو الوفد ينعضو الغزل
 سوَملا ل ثولابوارإ هتكل ويم سب ]ملول ذا ماعلا عمال نطع]يل هيلع ءاذأ
 معومس نذي ياىلح عم ىيرعلا لومك ملوث ةيونمم ا هيبوملا, يل طعاعو يملا
 هن زي مهالاو بابلاما هال نلفلا لع ويتطعست) ضل كرجلوملا نووي ةل وف أس واس
 ةليسلاه نصيف لوعداب كو تكي مولا مالكه و اذا اك نغل) و لعل !مّىامسلا داةتعالا رع
 راصو|ءارلاق هاي ارسا سارمل اذه «(تيطغالجر تكو تلاق هل و !يددتعت امو
 يب ئمويسامي] نب اوساروداوعل اره هيلا دب تواشاو ءلتلاَمف هناوعارلا همياوابش
 يأرسازحالاو انههاوضوحا نيل و عغم نظمي نوكل بص ثيحت لام رهاشلاو لباوسا
 يسكسارمل ياا وهعبّدضعم لاحت ط جسار علو سارع ونمو دخل فرتللا لوي نويلاب
 |دالكذو مل وث تيلوعفسو لولا يي مز تعمايكو يااتيظعالعب تنلو موفد مستو ا
 لقلي ن وكنا طورت سل ساهل ستسو (نتسدإل ايل اتوصاح طاذملا اضم نيل اك
 الن اررماهتساروبنوكيناوالبختسمال نوكمنار بازتلل ابتار ويتم وك ناو نام ا
 يتيزجارلا لال هدا هناي الا ةئالثل امج مازتتسالا نيبو هنيي سني
 لوتتف رعاشلاروومَحْةيرعنبا ملأ اساتو ماما نّل اساورلا لتقلا لوتت
 قونلا ىةراثلا و صول جملعلا اسرحا نيل و عمم نظَكْ ومب هنوكل يضف ثيح
 صولا ةوش نو يوالا رون رم وسر همام رقئ عار عع ساورلاو ناكيمتلاو
 لل ]غم اؤتسنالا نمو ل عملا يي ؤ صفت ان مل وف لبالاريس م رصوهو مرا نمو
 ونعيال ( عجم لسملا نأ مهل يني محتل صف يد ضيع او تلا لوتلو اسم
 يق لمد اممالَحِإَمِحِو هيبتا لو زكا ل كد لصفلاادال او عع ام عراسءا وضد
 أع غو نالوعتلللب يوكو امويمتيال نيلوعتللرحاو ملوث لفلا يل متجالامزوعإلا
 نيالوق ملف لولا لوعمو ام اش ئبا لوتو ل موا لعلا لون ل اككلذل ل ا اك
 لها رع سرلياكدب حيمنيلع أسما دساومل لول يب ل ومتال اجا ةعسر ى ب



 داراؤاعثوإبلصنلا يول ئسرحالاو الا يجاحدحا نيلوعمس بصف ثيحلو متو وهاك او ئملا
 وتاد مم اعاطلخ نمل الها اراعتسا نيحنياصاجتو | ال أجييول يب ظنا مم اوأتيدوف وأ ينس
 يو ا نمو | فووحءربخو ئيذطاعنم ا نيب نيرسعم كيبارعل و ميلعو ضف يبرم الخ
 نالعاو نب قدلوهاَعاهنأب دلو يفاعوو هرلاو هيف عشة عبس يبا نبا ىلا تبيلاعتيضو
 رع اكرأو عا هياكل قف يجو الوب اجةروكوم ا طوشلاب نظل ل ملوخلا لاعا
 لرضل فدع شر رال لمض اع َتْلحو نا 1ا يوم ءركداؤصاخو ةيوحلا هر هي ا لتنلا
 :ةلالئلهيرع) عو يار وهو ئزسالى عسولعو ا يسال هتوجرسلك ءىإول روسيا ارماو

 امدح عانمإى واخر عوتلجوا ع وسامهنانث نوكراوم مؤجل ومثل اماميلومل وش
 ايسر اَعاَلَحَوِيلَسلاواَعلال املك رعى عو يوارم ا لأ هند ,وييالااصرحارخوأ

 + ىنا| لعادل مضي ل وت املالا ىلع اعل لعامل بلا امن ىلواتلطم
 قدلحلالعو بعاو ىخاو يكتسمئارأو ماع عئصا, داي ارا تار لوو ورباكالا
 ًِي ء عسى ملل لن |تيفسْفراوحءلوو ِديوحْىْلْحْول اقوم متَوَمْأَو |
 :ةيجا دبر توسلوك ض نيلوعنملا يفانك ا مهعفاَتلا لو يشتو او عت و شام
 افهرجر يدنا فد يا لوالا لعد يلعر اكتمال ان وكاد عملاق لوالإويعدْنأ 3
 نائل ياحمام قيلعتلال لَو ئيشتسمو ىدارلا لآ اغل الامي عنسي هنآ واعم
 قانئموهانالوالا لوعفم اداستلبو هنا اكفنا ىىاشلا ق 2 كرا اس
 لوم ل اواعمَسندالدو ملوق يدوكل اريلع شوكو لاب يفاثكارصيصخقل جوال ىف
 نسوسلو و نوفل دراشضإلا لاثمو تل علوان اوي ْرَخَرادنو فاذا نانا
 كرو مَ كبر ليطعب وسو يلاَصرلومو ميلا وطحن يعي اهسرلوف نإوعلا
 تيِسواسْولاَةعجاَنلا ل وقل بعاَممَدَّ الث ىلا هموم ئمو ىل رق يدا ليعأ ئءامأت
 وو نه عود ةئجانلا و عج تاعسالا بيارعيلا ىومب [يساك ههحاملاو ةعرذ
 رضوا وسب عساك ماع او عراشلاهنببوك درصاظ ميم دهاشلاو وطوحو
 قوزحنبا هرشن عانت |لوق لل ٌدرهماوش مو مل وف ءلشع عش ايا قنا يمسأكى |
 ىف ب ومو ص ني نوهموجعالا لاق ملال هاويخاو عزا كم لب ارلوأسق تيعنو
 لعاتلا نعدساَملا املا ٌليعاممهْنِالُث يضف تيحتسعن فد هاثلاو ١ دعحئب
 هتيومارااوذيهتولب نم هرخح امو يالاع ءليار] د مل ومو نمل الهاووطو اسبتد
 يا لو صومامو اور يزلا لش اوأب يا قو زجر ص ءؤص اونو أك هيوهتخاو
 ضالا ود هلوم قل هه ماهبعركي ]ة يروصمو نعل لها يح هدأ اح هومر يول أك
 ةبتعنب ماوعلابلاقهاهروزلعليواهائ متلك اف ءة طير ميطلا|ووس و رخو
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 لعاعل وج جوت م 10 ا 107 دون بكن ب

 صلي مل اه تائطغ تال ئريعل ١ لزت تع اكةا ةارعإ بل ادوسو“ هطيرم وأ دوسو

 اَمَنَو - د |كيلعاعوزهلا لوعر رول لاحت اجاهذ وعار ىلهال ةَنص 4

 ئع همام |اَملاليعافمةئالث بش يحفر مه اشلا بدون نا امو قلمي باع
 تا لكيلعساباليإلاحكهع باسو ابْرالِباَسم انيرمئاانندوآيلا دلعازلا
 :ةرلجوي ثراخ ا وعرزمالا لاقد هّل وف قنو يات حلا :! كسب بانيدقو قيذوم
 لومزذل يب نول اتوالول !ىوروةلىلا العمل هوم حوت نولاَسام امهتمْشوا

 ثوهي هاشلاو هادا ا ٍبودلاوفغي ةنلايل !اضلوت ةاكوتنل يب ماهتتسا سو

 ” تح انرعهو !انالسعا ارحأ نا ا دلسنلا انزل تارت
 ليعامسهمالف يلا اىنوحت جعتول ا نا لعاو نه قامت
 ام عوبرع باى او انسنالا 3 ل أمال ىرعاعرعم لعاعل لعاتلا ومعمل دال بولا ماكو
 5 ا مال وما مانلا ملقا امطرثسر ووملاوراجلاو ىاولاو ىار ءاصللد تاَمصَلا

 نالوبز ماك ينانل ام ونافكىف اننا لوالاب رمل لحل اولصا ماتعضواَ يلامرعبزخ
 لوال | ي هيوع ناوالعات اعمبوتريسي كيوب هنالويخاتلا لسا ماتوصو تدل

 هيد ىلارتنملا نالدو ميال ا عاّو هزم حراشلا هتعززتحادك دوعام از اجي
 سر اكرمالك نم معاك ولا لعاتلام اكحإ ئمو يوْرسسملا عصر ه)ن ماقىسيل
 هل 0 هعاوا يتلا هاب داولو جلا ءىاصايب اظعلرعي

 ماولو وك ردن نان اجاماؤولوعتن او َتاوبارلا هلل ابو!ابلا وأ نميواونفولا

 مو هعرشو| ياعم ,ىلاعتم لاو هلْوُف نإو رعوتانإ|ت اروح ايري أديميس
 رياتلا يويال ل اةيامودي 0 !/اإ خلا يف هيل ادسموهاب] منلأ هيرظن اف يمي
 مافعلة اذاوةريطذ :انمانل الوم ف نتنوهو ارزلو طزلا ب

 انعام انراباوضصولةلهاظاما,ن وكف لعاتلا مجلد ونالو جلطصلا يلعاتلا
 اى |وبا قر وكذ م ةبالزروصم ا بابو يملا ب امو ةيايئلا بانو ىؤعلةتساوبم
 ككاقيندعا نا ااكوجاا جاد لمغلل ل عاقربل ثلاثلا 3 م 1ل اًيموَف هنالك
 .تاروكوم ا ىؤن وياكل ذ ضوعبالوصا الا ىلا ل حفل او انس خوتلوتلمغلا
 مليالموليلل| كتالب عم توداي يلع !اضلومو ملت تا
 ف قاعي ناب طا يلطعأ ا مس. سو قلل ةياعريلع م اظوعر 0



 لاملاو جاوا ل اتقي مسيو يأ و وول نب يعصم هي ؛ قر ىيق نيردا ربعملاك اععورعب ماطسا

 ةيشتل اولا هتك يعؤسا ير هتالاو اصب معي حاصو [معروبجا يرعب هالسارتهما
 مل !د(انالع لسا اي والوحي لا ااا

 دووطأٍوعَنصء ا يمراعب مال بيشلا نإ اوملايارائالال اخو 56 هووعاع هرعت هتعت

 ىلإ و ْياوْعْلا دار سايعلاو قاوم 11 سات اوؤتعلا هلا رعوبا ملايْوْص اولا

 للام لل وسلا سة كتا و أنسي َتْيَسَيل اءااوعو يباع
 تاو رع هحلالاوسجلرلا لوم هلي ط عع همزلتسا اعرف هلت هي هج الغول و م تيببلا
 مب ةدرععجنادوعل أو هيدر لاق داوسلاللامنشيحا لكي واع ل صك هوجو يراولا
 هتلئاابوهو قبل ومعم تلم]كوا.لليع طع بقنا ال هَمو حو كوالا اجا كو نيفلا
 دفع تيخ وسمح أ لف يت رهاشلاو ايئلاو ىوال !ىواعلاء اما |ماواؤ الفلات لاسم

 دعرلا توصيف رلا باهل رش أ تصفلاو ميلعّوسَمل المل جال اه[ سوم د لعمله ين
 زوجلافلو ءواوسوتشا َءكولح كلي يشل !نكذح نم 20- يد اعلا للاحو مرسل

 نمور لل ومر حاظ ماى سا ده احلا سو ءلوق دخل : ةخصوم او لكل ةعصعفرل ايف
 وم دمر ى اهرب ف نحأ سمت دكر يول ن المكلا اجب[! رصز أرك 9 رئملا|رث نيل اق

 (رقلعلاو ىلوبز ل انين نسما امل اون ء باوج ا همباطم ل والا نال لعحل اوهو

 4 وحن لشي 6 جيت امكمطرتحو ةعوطخلاطرمزب كيلرغانا (لوكوزخا

 رار رس ماللاو وبري احا هب قر دول ادًصرحلاَف !,بوسفع هناك و ييعوت الأف

 اووم] عب عثر ثيح داصؤرهانل أو هي ويم عغتراوع و ل و
 لاي مييطلا ك0 هالياسي 2 : ليومنا
 هل لذتس اطالع عزم كيبل ةملاو هاا أي اىا هي تلزم يأ ءاوطلا ةحوط

 اكوعي ةنانوع هزعارم ا تارعانلا لاك ملت نامل موس قورمع بل اطو هنواعب
 يكل بردك اك ةدحإو ةارعان كتم مرغوب ع رفاط مش رهانلا) !ةوورخل اينولا 3 كر يمر
 ب هدر تحبو باب بجحو ةرخاو: لصور اممووسام
 ثيناتلا نا ظنلاو ةيضفالا: لمصتلانأكارا
 4 ماب 2 0 لاقع

 يسب دلو 0 ب هت 59 ا ا
 موط ور رصو ىدليع ةبرلاود مل اهمشارلل نا ل زىلائم

 ولا



 نولاةغب لاو لاري ا هيدارما طلائع ئوطو ٌةََقان هب ىصو اهنورعق ار ارمتلاووفلا
 اهتاننالنيراومد يازمان محرر ح مج[ هالاد يلا قلاياْرلادو ةلميم ا ناكسابو
 لجرلا ءاْوحْي رجلا عارلا ناكسأو نيم هنن وضوح تجوب انوع انو
 ناكسابو للرد و وح َجوْلَصْلا مص عشا ىلا وال ان لصفلا عحّشت ا كيحت يجو روداثلاو
 1 بلو نلببلا يَا وهو يم اموأرلا
 ةباحكوب ىصوامكا ىدولاواصيبلا هر ائسلا هيمو ياطلا نيوجْسماعرلاتالاَئبأ

 كنوع يحيل ابا اتبالمبايف دهاشلاو بط يا تقدو ةباعسالغ يا نيتفاناّضواو
 تاوسلماقو تادسيلا تما ل وصمو هل وث هيذدهحاشدالو عي اب/يلاعبا اكدر د يموالا ثيم
 خنارملابويجبهذماساو ياببلا ضعنو ني ضوللا بهؤماوهيذحواتلا توشن
 ارك ذم هرحاو نوليام هنماونشتساو هويغو يرارلل ىو اتا مضمون ةرحاوكم انا تول
 ممل لومذل إ+لعاتل ساتان حادا هل وف كتل عكست تاينكأومموا ا ططلاك
 ناءاهتح ماد ميل احوو ور 4ل يه سوه لع اعل !مدعت يعو ةسوف موعو تاوالارويظ

 نانورالااجرحابضْزوعَابو “يملا صاع ضل اعالا نور غو وبع يضر جي بولا
 فاعالا زتنواحرلا ن او يالا دعاعش تانتابالخعو اجد عادل تكول نايل حت

 ىلا حض ايما كت ن وك اود كلت ت لازاف ى امم ل وضوح ذويه تاع
 يحات نأ عال ل مما َحاَنَو هييوت بجو محد صين[ و لعامل ارضا اًداو و وك
 عمج ماكو هل وف راجل ماعاع هيرئتقالا الصتسار ضو اكا ذا نجع الومتملا
 كلاس لوعتم العازل شلولذلل :ةناموحالونغموأ نايل عا ةريخاتلا ىقسا
 هيةملاطعل يزهلا خلو ص ملل مزعؤ عل دداعرحا ع وإلا اف رزعتماعس | عرمخ

 يوِصْمم ع ورماعي زن ئونج لاق هل ينالك يلاءنعتمالا واراء ةعاس ملكت والان ع
 كوبعأل لعق نحو بك يف ناليعلا ابا هوني ىرجدل ور فا ظريف ده انلاو ضرما يتلكو
 علارعلا ؟يَنلْْسلا اناوزمالخلاوهو لوا يدص اهلا وفلس نياطيلس مل كاتس

 رامس اريك از عبل يلعن نسر ع عركي ئاليزلا|ب] هون كج اوف يحب نعول مزة ينك
 لل راوند ةخركلإر طي يزلاقنروفل ب يور عئاص مسا ميلا دموشتو نونلاو نيبال
 تونر ميل ىدجإبل تيسر ةالعإ نع هادلا اطعم لكم بعل مرض هو قربا
 َملللاَع مضرب امجولا يصر الاد اراغ ل جر اسوة |ك1ا“وس>لشم بوكا هب

 ئماتلائمادحاو رمح ملا ل خا ارخناول د وحين مطمو تاس دقو وأثر اوس
 نوحولافركولاو اتبالاوعر وؤحالا لح رمركلاو فلازم اا عطننزلا هديا



 اعني وهوووس ِباوُما لذلا ل جوسك ل ثعو هلو هنهبلا حا يت ىوعانلاو ةيهطظلاب بوصنم
 امركم ةورؤ جبره ا عب كرولاو اطعلااونل العادي ثتلاب قر او ا كر د ٍقادّئلا اذ
 . بتارالعاؤهواعاطعلاا ءلعاو هدايسلا بايئءلحرفلا هاي اهتلعا يك ةوروو
 . رثكواملوق وم ا لوعنمل اهوض نع هاون ويطحو دصاشلا درجكلاو ب كاوهبوو جملا
 هنعبونول وف مهسلاق ىفاوتلاوأ لفنلا عيصتو| يلعوا لعانلا نقوم اك ي]ككذ

 الاء إم سللو ا يادب لوعفم ا فال نعرزاتلا بجو و مورلاو قولا نسرل اون
 عطاؤبف امو لوا مايضام ناك اولْوف ناب يايساكر وج اورام ا 1 ناغم او
 هلواركي الد أس قايساكد رول متو معا مقام سو لود كام طع دربال
 سائوو ريد مكوه طيداك ع سرب تر عبالا عال ل يق ام كسول هود ويت عالا
 اهوسوَسحنيعلا ميسو يتمانها نال عاص وود اتناور ابّدخا يدم ودام كو
 طوعا يا هردس ف حا سوملل لاق صولا ودا عالا كالا شو ول هك عقاب
 . قاد و ليلاو دائعالا |هءالاراح ملسالاوهافه لش اٌيئالا سيال ابيل
 نو عبتلات تيقيول ليالمل تفر خيكلل ارقل جلع تاو هل تْنْجَعِوا نال
 ملوق لكلا لعوقولارعا يلع اج ة مو الصد لاكي ا لاوحالا عب رمال ا وستتلال
 ناكاتلا افرح عا تنل ل وق ملا سيان يعل ل مس هب هلع ارائنف د انعم نيل لتعم
 ليصافهلو هلا توصئمابش عكلا موشانج ءانسسوامآ نأ ل ذود ملف يلو
 طخ اكنا ئلو بلع تكوجؤجارلا لومكمل و ث هيريعاوملا نأ عياش رميه ] صب

 نيرعنلعئويد لاؤمم اول لاتيو بونلا ماج اي لعئإ يزلا بخذلل لوؤملاو موش لأيحو
 ايفو تلوم ضلاو يبا قىنمصا نأك نير دع مْش واوان يزار حمو بولا كرملاو
 يَحَدَم اقصلا َبانيائيتمعبال هلادرو هرازا نع هدحار لكي ا عيوب لاومالا تب هدمج
 ؛تلاش عيطهو تيلاؤالا لوتكملوق تليحومم كاعد (يخرثونالو ءاوثلا اهتخت أنا
 لعاف قابلاو ءاريكأت لاخلا تيل خلل تيلو ةمور مل اذ“ ف ثيؤث اد يبا اسس كيل
 قييضحت هدياقلا ل وصغير شق لوو عيب ىاهشلا ذا جهودها وزنا مب صو خس
 لصغااوسرجاوراج او ناّيرغتلارونمللاو ىفلا حو َعروكوم اه سلا تيا بياملا
 ريديروس دروسا و اهنا يعل اق ماد نيا لات رقفروفنو از هاظ ا هنلبو مهلا
 يل لوال اق هلو ف عنب انل ازيا قاب شل اوين اذل وف وخال الا ورحل ءيا وصلا
 نخل فدا نانئلا د ظءىاينل لاثم تبسلا مون صْوف لن اميلثم |ديضوكذ ةرطحا

. 

 قيمت ام هنلا فيلا مأولل قلمب اينلل امن يملا ماعا و طوب اهل هصيبسخت



 ود وّضفف ءغصول هصيصخق وفا قرم اررصم ا ةبايئل لاثموي دش بتعع بضع و ”:فانمالااب
 بقيروسو لابد املا د ههلاب هصيضقو ىلا, رجلا راج ا ةباينل لافميسلا تعيؤجرو
 لاسر[ بوقواداب بهذو ديرب لعمل او رعت ح ىقتحاَع نارلا ٌبظَدِم ايل لاش ناوي
 |ًداعم سا .ثوعا يا مدا د احول وف :ةأ دا ىلعملاد يختم ىتيذم اويغناكملا قم ةباينل
 نويكاوناكاياموف ى زجل ومنجي ةاوغرخب يبت ملوح لعنل إب ظمللا ماله ءاعبجب
 كلومشملا ساديادل وعم اولا اوتسم ايو انوا رلمحر ورح اوراجلا لا ىلا
 اذانشالواهيسالا اي]علاد نعنول نجاولا لوف وعن موق هيوكز هما يا ازيا ىوعل لاقي
 مالا ايلعل اييتعدارحا دا لمحل عم ا را ظرف عمال وة يور ملاَق ىرهجاوندالا يلا
 هيلق ير ياينعس ماوام هيو بذم ا يَمو'اَماوزحالا لوقو مْلِوُق ل الصلاي تلاوووابسمل
 تيكا لعبا ينعي اينعمو بووَدلا كوتو ىقل اميل انما ىلا وصلا ةبانالا
 لوف .لقوميو هبل ويسلا دوصو حزعانلا نخيبان ثيوكو م هاش او اه تيتحا
 يدارملا لاتوَقائنالا ل قنيف نع ماش نب اطلع َاَئْنأب كلاثلا َهءاَسْوت لع
 لعترتو هزاوج م َسِواَفلطم تالوعملائلوالا روعي اينونيال,ليميسلا هلو
 لامل ةبانز وماله اهويتتا عرس لسن ايبز لعاراجلت ميضمي نع هزاوج
 هنالوتسملاالو هلي لعاقلا ماتم مودامو تيونلا ىلرسال امال يملا
 دنسمرنال اعاوحإو َناكرَحالو عنّصوهو بي انلاو ل اعلا ئصبالا ترك بئياول
 هل لومَملا الو |ولل[ىاَلَحوْتسحو هو هيل اوت ا قمل ببال ايجار
 ةبايلا تويم يملا ئعؤاشلاوليلختلائ ءل والامل قيس يَا ئمولاّ نال يه لو عمم او
 هلمت اين, يزرجيامانسؤساعل ايدارلل يدارملا لان لأ )ل رع املا لاعتشأ
 ويملأ ايف ١ ءنسلان د :لوعمم ا ساجلعاتلا ساو َىوَمملا لعتلا لل شيت

 ياسووينا لس اهو ملل طسئامالاب ايلا رص رشا هال قرح او لعملا معاو
 يواوىآ هريصو ىلع هلوق_ر وهن اكر لع عبإم هوكو ي!ل متل لمس لوف محألبا
 رع يت مظلم ىلع تبوصاربز وامن 3 الا اميلحنّد ارلاومسيالم

 مرو لا ىخاو عبو نعيدعي تسيل بيبا نإ عي بموهو بانا الا ريتعولا جار
 ىرمصاسو هو هنعويص نع امش ليال وجر لمحو نعى عمال حعأم] ىضدركملا
 لعَتلا الملوث ىدال ا منالا ىلا وجار لعل حض ظفانلا عيد |وداس سنو مهالكوب

 هنا ديرا نإ هئإب لفت! متم لدبملاو ليلا انوسجالو ظفللا ليلا هالخلا ٠
 ميقتسي قيل نانو عونض و يكاتلا ةيجوعو | لشي ىبيساتلا ”ةمييؤ عل زربجال
 نإبلوالا نيود ةعالنوتهغل تعلو بم او لويلا نييوهلل حاولا ف يَسحمأ د كَل



 دوهقتلل عياتلالوبلام ىرحاص ىفوقتلا لوملاريطوستلا لكشتسسملا نبي اثلاوريكاعلا يف ان ىزخ
 تكلهاذاوهيككحا ٌسفنم نا يرَجالث اننا لومكمل وق ىانلاةل لوالا انحدإ اد ككلب
 ءلامئلتالع تجدر هتمال ال ع كلاب هسا صر يلوذ نير ئلا لاق عيؤجا لد نع
 نم نأ صاحو موو موب ع الخضر هادلادىسقنلا لاما ملا مى شتم عْلا نماعوج
 1 لاّتعوسع ادعم ات هبل ب الانس عمن لععلا هنعلوعتلم لا الا ب صن نم

 انلاعالأ ول وق يلع ةدصيال لاختشالا رحال ظانل رك اكرضيو بجياس ماعلا تركن
 نايايمجاو نيبلامة يررصلا + ماج لكستسا مالكل /موصرلام لعملاو مسالا يبي دركي دا
 ميتال تال ال وللا ق ىو لو عمئاوا سم ةجيملاو يعم ايسكو هان ئيوصلا ديما
 ' . َيبالاتالاريضب لوختلا لمعلا نوط نا اهمملوث طقم لقتيللأ قف يلع مدحت كلو نع
 ليم اهقتتسالا قالا لو ءل معه نخبر وجر ألل ةقيبجنو لو ي)اعوو ايفو ارمأ لش
 هبال جل دك م هع وكل رعو ايد ايلعارعيصنلا ف عَس َداَع سار اد لح
 !داةيهسالا ج[ولل قر ذل نال حرم أودي هنم مسا اقيم عذلا نال مهل اكل مناع
 الصانالءاق رب زه لاعيالادووشتالا لم أعتساْز جيرلو ل اهسساز ايئالوت أك
 عزيز طهزاميال جزوبرسوم لاغيال ايف نيحدانمال العقال اسم مك يبعم

 فلل اءؤسلا نال هبرتنارمز موف اوخ الا ويت و بر تاوغ عقار ايم ا
 و يش لاكن هسه ملح مظجإ يلمح لن طأعدب مكتتلاَّنال هلوت لصمالك
 ورعاماودبز ماقوحيئبزرمحا ءلوت ويل ل يل عوهاعا نطنلا اذا لض ومما عالدا
 ير لََ هيركام | ومر اما وو بضملا نرجو ملام يادوجا يف عنرلا ان هتمركا
  لياقتل هجوالاوهراعياوتساو بصلا عمت لمعت دوجاى بل وع ج ] نأ هسيبففو
 الضال قبس ىزلا ىاالعت تءالارمالا عقد ادام ملت ا جرمالب نيججتملا
 لص يما عيطتت ظانلأل مددأك هلع بصنلاو غفرلا ديف كوتسامل وف تباسي بوصنم

 هلجاع ل انطاهيبعواوتسؤعارخو اوت انطاع نوكعمل رث نيغد يرإملا
 هيلع له طع لو نيزلتخ نيلماعىلو مس طنط علامايالو ءلضام هير
 هلو لالا مل عي ياو نحلم مسن ينعم اهلع اينطعذ ا دمت الرمالكلا نايبوأرت اب فلل! نطعلارق رخام هيا يلا ٌةراشن| هذ هيلعذ هطجاع
 .«يوالاوه لأةولخ بميلازاوجو انيمجرلاوعم مل وفيض راضاال مال وا خولان
 6 هورداعاماسات هاوجإىرهشلا و ثراو موق, لوو نم حل

 ال و :



 يل عو موكب يا اسراف اورد ايما هوب بج اي ش5
 بيرلو بَتئاَد او لعرلا للان م عتود مم امدوعدر وأول َنأَت لو عمم
 ع ويني م و . م 0 لست ع داملخل

 موعلعركيملا ىو | لو ا ىبيعضالو يا ن ى اهب َنوَبْلا

 يا يلا تاضعو أر عوض لعتلا متع لوتشملا محب | يول وهو كس نصواو هيأر ىعْصو
 .بعاصيا ,يغا ع ترض وبر وع تدوهو ا عراشلا لش اكرئامإلاَ .حاأوس

 ناهينرلو# خا لَو ممحاب تروا دروع اًيبارلل هرحونل دَنأك ولو ميم 7 ظ

 انةسلاب دلال عي عصام نعقضون عخايلا قياسا سال !ؤ لماع ونسلا] نب
 أسد نالمبال مزال لين ا لضاو ةرريشلا سلا نو دلو مما ساو لعاعلا مسا
 . ةفصووع منال ءاباايرئاوبزرمكيلع ديزو غانا عتيد لماع يئاميت
 لايداللوسلا لهم و يا. اوهد لق منت ارحل |لوعمع قوص و جنم ولعن

 ,لوايممحازعتلا]ك أ ناار[ لسأنلاو ل لك 13 اروسلاو دويم اوهو ادد

 ليعر تير دم دمه وك تعمل 0001 ارملا لات عباتلا ف املاك قلطا مات

 قل ناطعوعتتا الدي هاَحا تلعمولت هاخإا ارع ترص وروح : |. بلا ىطعمأعزي
 هموزلو لعَتلا يردن ا عما امال هاحاوارع تيرّصا ديرو ةصاخو اولاع ش

 عالاقل زواجنا امهلكعساو هرواجها هروط ب كوع المل اًسز والا رمل ىوعتلا ْ
 هلا ام اعاوصاو ناكوخوال لوى رح او دحتميلا مل معلا لَو ىقق هب ل اوعتلاىلا

 هزاجتو هعيَجحُو ظفللا لاعتساو ارو ير ايف تلخداغا لاّنوا عربغد ماشا
 ىدعتم ا موو عمل )امال عيجرس ملوت قدانه عرانل !لهىرزاوهاعزملو
 5 0 انييامنمورلوق عار ورراَخ يرعتللل ابو نيمستلا ملل مرالل و

 كلل انج ورا قولان إل | امرا او عوه ثيح بل عغلاةوكارع انيالاَّض طءلمقلا ٠
 ىحمل ءاطمتلا نول ناسيا مّمسو ملوث لول وعدابس اون ةيدوعت ع

 :هيلثلا ْحنلاحمْرْمَف هتمزتو *و رىلتو لوف مشا ليو و لوععموا
 هلوق عاطعلا نيارلاك تسلك اال امرتوامات

 لوما ناك ا هين لعانل د بكير جاما دي حم
 اهزممي تددر يا تيرملق ليال ات صرع لاي مدزآي امن ملوث هشؤعاتلارتا
 ىفلا اكو ملوق خا !لاساد !جولل لاتي رفعنا لون هحدزمتوتران نبيل

 ملتنل | لوكو قسسنحت ويب مرح نات دَحَر كا لواللل> قلتعتاب لكمنا ا

 فزع !لطلزكى بلو بصتلاىل ل١ مجارالقنْنا حالت تن رخل تصل أف توحيد



 اقري نرأللا ةيدعتزعورمب نانلا لاو اًئااكاعمائملا هعوعرجولاو يووكلا لاق الا فرح
 ليلا د لي ذكر لل قر جوعترمل ضوعو ثرحكل لذ هيف ئكي / نافدب هّتركن كاع نااار ا
 فريووع هلوث قشو َىرظوح يملا وال فوكو ل ضصوعو كمل ثدحل ايد ان نيرعو ثرحب

 مهو[ َر وادبز تعدو نيعلانيِعْصْسو ا دبر صرعإ ول منا ةؤممو ا يا عطاوإا ملا
 راللوك لاو ,لوق لالا جرئتساول اعمسسالا وسو | وبر تلابجوكلعاعم ا ىلا

 حيلاو ١ ل وهلا هبوجئن| هرعاسرلاق «يلعتلاة ل السل هع 'تلسس كل اره“ نرل

 ١ قوويزع] و عنمو حار أزخهاوشو نعكسعلا نم سعيب َىلعَتم ىلا كبد نيل عاني !ثرل
 اقيزبلاق بلمشلاناطسعكى | ةرروصمامو هوعف يام ينو جرلإ مل نتملاو خرلا تكلازديي ا
 أو كرعمم ا رخ مزال ارحأ امسوت ف هرب ىوس مران لاق أل يصن ثيحقيإول اًدرهات و

 رخلا ل ومر لثعو ءلوث مهل نيعسومي عاول#م ا ئيطنل مسار نال هم علان قبلا يضر جي
 جيلا زباربرعر للا لاق اسوسلا هما هاب نإ اد امهطارصرلا قول آب حتا
 رعؤلا]سوسلالكاي_يتمدراعيرتول ا هطال 1 اعلا بحاعتفلحيا|يفتوانلا بت يلر

 ىَك هلو لْوُم جرانلا هرو اك ىارعلا بجيت دهاشل اوال هدعب فرحو َهمِهظْلا بوصتم
 ةقانلاوا كوم جنبا ةورعرلاق4قاّصَمْلسالا الوأ ىَول ياو فب ابصّمأ ام وبك
 يالااماو از يالا وهزوماتلا سووسإو مج رميا معبوسالاو قوشلا ٌهدْسو تثعلا ةيابصلاو

 قرم و حْسيحو امل قدعانل او ءىهل وسلب اصول لظوالف نإ اوهو رمل َو

 ليقاذاءلونكلعيوسو إل ىرعو ٌدَحدَكو مل ث توللإ, ل عؤقمل هلصا دا ءر ورع بضددرإلا
 ءاحك يحبك ف رهانلاو َقِوَرِرْْلا لاق عياشلان كالا بلك راخا هلسجوش ىانل | يا
 عاد ريو جاطهروهو ةلظنحزب اهواي اولادنا تاز لساغيإا

 وهو ليل تو وا ىلاوليلووخوطمو تيبلاا زعل ذاش نابوسيلعاقياووجلا ةرئَرحا
 اهلل اممن لك طااع| ناو نا يلا ةبرعتلاوم دطوملا ىلا اماو هلق إل نوح اسير وكوم
 هت دك كدت |) عفت نأ ئع تع رالاما وباليل عسا تيءرز رهالد ملوث ءلصلا

 ارت بهل وضارلا”ةْبوعلا عا اًمعا فرحاعاهنإب ييجاو نعبر كش نان ويئرتو لوقو

 لو' نجرتفو نيتحامرل نيهع بعيوب ئمو نيم امو نمل اجل نهيق بعيوب ئءلت ب تريل ماهبالا
 نولت/ويل تررايا قدر ملار لام ةومل اطا نا اييئيدالوؤل اه :ةيدتجنوكت نإ ليل ةييراسو
 فئسيعن وكنا دهانلاو ىلا لزتن قسورمل نكته ايلعإ نيو ىاطلالد ةبيبحي
 مروا كيلِع لام نيوالعئطعؤرل ديرك ىلا نز خي ودرلحبو نوكيال هلصا ارثموملا تح
 لاش لوالا لوشم لع راشالل لا ءيضزتف لير كيطيب وسل دورا زث عياتلا
 يلع لثمالا تل عزي ارت اميل ميك لوف ةيزيلل وطين حبل ون وناتلا ل عر اهتمالا

 هرح



: 

 . ناار قوامملك] ساو ابي سوال لل درا قللا برنو كا ناجْسُع ةرح
 مائسو دير هب رب نيد يروج ا خّرفالا نبا ناوج باور عع فاك ككيلا َهلوْنِخ

 ملوتواركو [ىولكه لنجل اانن ماتسبلا واو برلين عب لوطأ نا بح اعمل ئمدرعرل لاتضو و
 هلو لكو عوكل /وكو عم لعشر طخ بوصنم ليك وسو اًسضحا ءلوتل عجار عيدا
 ىلع ىدزالءاعن ارظانلا لوث زعل عزاتلا ليكلا ىف ئستو انشط اعبلإ
 ئيالوانلث ه السلب د نوربكرو نووكو نوصي و ةحالَث عرايس وف طشنال بلاغلا
 ةتيلروموب كرداؤف حيلطعءاشلا لوتكه عمرا رانتتوتو نينشا ف ةنالئتعزانسن
 ِهِطرَس يجاهل نبا لوم ع ملا دروعاخلا لمس مس| يق هلق بيايشر اوبل باد توم
 تمد تيرواموح نوكرال نأ همْولالاو ارو دسم ا لبأتم هي دارا نأ لرحاط وكم نأ

 هنماع ألا ندلباغاق اع هلوف بل اغلا ىلع يرحل علو هتم هنا ع جزانتلا بأ كليا الا
 ماد نيلماملايف قروال هن 000 قرحؤبالو نيقرحبب ناضل د نأ

 نيئرمتماتولر نإ,ءوعصعنبا ليشكل ماشعم نيا ,لعيكج و قمتنماورماهلو يفعل
 قمم تومعةالبوم كياندالا رجلا لك توج مايتخم نب غستومعيءاشلا لوتكه لو
 ناتي ثيحاي نغم ائيغميفرهاشلاو ميل عناكاب عشا ةقروميعمد هلا لوعتلل
 الا اهل ذعال كالزلذ يا ةَيِليِلَحاَملاَو هنمّهَيَيْحأ ى ين ديما لام هتئانو
 جري زجل ام اصودل لكو ملا نالماعلا هوه انينَعَس] لاقو هلوف لمرفو كواوجيا كات

 هلام اليل يلطارلو فاَمكد شيعمؤ دال عسا ا راولذ ُئنيعلا كرما لود عاشراهب
 يلعومملاواسغل حالا لع عئانتلائ كير اعاد ريوا كرما بلط امل ولت امك عملا نا
 شمالا عول نإ لع اني شيعم والا ةيعحسانتنال همس لالا نم للا ةناتكنال
 ىمتشال ئانتلا ب اب ئلكُو ناكولو لاما ]ممل ابلاط نكمل نمسا زهد لاوالا
 تلطعللواولا تاءجدا تكل نإ هاظو صان لل د و ىلاطرمغابل الح ولم نأ
 قتاَمكهنيعمو دالوس ناكولو محملا 5| عزانتلا بائس كلذ نوك لال تلعجراذ
 يغلب[ هلا نيايلل نيا ساشلا لوله لوف نوح تالو هل بلاطو قوكق اح ىلاخ ا نييك
 لاتالاتا فىحانلاو عرمالارملاءاغلاو بحزم نيافياىبحاى بحل كوتمتلا لاتاكأنأ
 -  تونتحالا يورو ناملا ىلا هداضإاب تطغس آو مالا ن دو جراشلالكئ رغاظوعو
 نايلع اشتم لاقو هلوث لكومؤ افلا ككنم ىيعل ل وعنمو هَفاَصا الب نوملا
 تيبوصوعيزحاتمزوإلاو موهتماورعاوا ماه نبا لاق نِيْزحْأَس نيلعاعْمب زانتلا
 نال ْىالَحَولَل نإ هريغ ةيقعتوايسراذلل اهالَحأْسِب] هس لت تياواجل
 هيد زويل ماعلا لوهموال الف عنتع هناا[ غلام فوا وكي لوالا نا ميو ادن اع



 . هب لثم| داوي نالهترمَسو وص اويزوخوقنملا خا لا دعقو عاق ووو هل لع
 هفوكلارنعو هيرعل ىا ىف اثل!لاعا قيصبلا ءنعر اة او هّلوَمىكعلاب هرعبال لوعللا هع
 هاظلاب هيض قرحالل اسال ا اع طلسمل ىرلاوهؤميملاهلوث هئيسل يال والا لاعا
 هاقلا هلام يا امؤتلا اممْئملم او ملوسدواشسا لل ةىئاوو] وذ يجاذل نبا ىع هئموو ام
 2-2 امام مزعل اماسرعأ خا نيل احا هيف يدارم ا روحة الخلِل وضل ةمياطمئم
 ربح رق وعى مزملا اميفاثلاوو| دعب يف عينحاتبوعوو لاوعالا عجب لوالأ دع
 ضو اا دا[ ذو ناك بابو ي) نب إب الا ؤزحلا بجو هْلُوف ةلشتلا الخ تةرعلا
 اهعوصربَر ناكودتنكو مهل ىابسو هابااعافادبر تتنظو ىتتظوكوسلو عقّرح
 ليضوبو هبصْومََسلا د ءاشزا لوتد هلك هي وبر طع ناعتساو تشعتساو هانإ
 هيصْو قدهانلا |يلثع تبا نان ةرهم ؟دوللظ محا بيئلل تار ار ج“بحاص

 يعو يدل بوصّسان امعىاطراحو هفّرعسايعلا أك لوعفل اوصف ما ثبح
 ىسِل ندنولا بحاصداوحأو هجوب ناسالا وكنا :لهلا 3 ىهالخال طع تلا
 عرعياعولوالا لاعالا لام كاتبا نايسيبو نجوم هل وذ ىل امترعد|وتع يجوب
 اعكانياوسونسكل والا لاثم لا لوو ة تش ئورضلارخأتو يالا لاعأ لام
 ايفو ىرجرارنوتعناك ةاموماتكو هدّشناد هأ ود ناثلا لاعال نال اثم أم ارىلعو
 وهو تاو اتك1ليخفصو ف ونملا وحيا ل يطرلأق بعدم ناولم شسسساو
 وو + جوتي اتنكو ليخ ا طامرؤكزن ىاملبق تيب يف ليل طاير الع قوطعم
 اهويظوا[غوتسو لاوسلانعوش | ناد ارم اد عيا ةاهرعو راوسلا ىلا بعت
 يأاكدو ئائلاْضطعاو بهذح اول يف اعز انننثيع تروشتساو ايرجؤرهانكاو
 بفيلا نصوح ملا مي بعزم او اسايلو اراعش بهو ا نأول تلعجيا بوتتساو لاس
 ليحتل اينالحلا جامو قونح/“نيياطلا صعب لاو هل وف بعون ناول يا
 قاثلازعاو لخوع الحلا اعر آس ثيح نجارلو قونجُف هاش الميل لحم
 ينيوحرخحالا ل اكو لوم كرتلاوهو لاوحالا نمر أريج )مم لوالا لعامل ارطاو
 كرحّسوهد قسوه ؤقرهاللايلاءادنيئعتفرفداف تبشر نايا تانياغلا تبوهو
 ,فاضالخاَسراضاونال هلو ف لوإلا لعاعلارضات ياثلالعاو تايئائلا اعرانت
 رامصالات يا ايلاغضرصا هلوثزحاتإ ءوص ءوقملا تبتر لوقو مالا نعيم
 كتبتها ذر عانلا لوقو لؤث ميلا ىدوو قوقل قسيلل اغني ةئالر اتم اوس
 تصوف ريهصلا اج كونا وطرلاَق 4] ساو وعدم تكاتساع لضت هدكارا دعب
 لجو يروا ا هتسوئعتر هو هو قأرالا ةدحاو َهْعْل |م جز ]رالاو يجي ار |

 يعي



 هيف لعاجزجح) دوعق اهزاتتشيح كلاس ا فوريفر ىانلاريتخاو الونسو
 لالا بسد ناصعالا قيبك دج ةلمملا اهلل جَمو رمل! كل حالاو قائلارف رضا لولا

 قاعترزلو العدا يخلو فعم هلو قرمل ةفصالعو | او هلو احا تبغي 3+

 عيبا نع هعزسزوججالد و جود هي دب رن
 راضاارحا ديوا ةسنرا ماشا هيتيعو هيدر اوهليهيستلاع دل عطار
 مخي هيِلعسملا ةلالول هفزحا بارو عمايل ال امواموقم كن ايضا باو |زجوم
 ملوك سفلاموركرل المر اصالا هن يل ب دجاج باج ب
 وي هلو ول انتاوماب لع أهفوحو هع قمم انَساق لوالا لوعذم اكو هو

 انتل امض | لوه نآس هاه جدت |ّرلا هفدجابسا صولا
 داو رعي عيال يال والا لو عمم ا ناك هم و حيين ظظ باب يف هلوعفم نأ [دأ همم

 لوعتم نكي نآهقرخاو وك هلدن ل اولو ءاوذ بحه نال يا قانلا لوعفلا ناك ا

 لوني لوم طق رارلا لاق موتلالآ ئيولؤ يش ينفد خام لد نكن نأو يسح
 هلوعتل وباي ن رجال ناكربحنال كلذكى يلو |ررخناكولو مذ وحي سح
 هنم نأ |وث سح ٍنيويظاَملا لون اوف تك جيوتمازهو هارإاعامتتكو ناكدبروخاسسع
 2 بيم للسما قالا هيا هيسو اهون ارتاللاعاوب

 ماثه نيا »يلع يوكو زحل اهيلطن اب نل بلاط نكماملا نهلكزال عن
 مومو قلطملا لو مذيل بود وك عزخا يى ا مسا سرمم الخ 0
 يا دايما يكيرسيل اه مرانلا هرعزجو لهل ف امهداضي اقر ررمملا علب
 ىف اساكو روش برَعَع ب ضَجَوْح عبور نوكسوَو هنال لصف ملدع ليماعاو اعتمر ع

 لالا زغليل علاه علا اوغأ 2 رع ليضريلاف هلو هالي
 يتلاعب ةيظحل نايم بنوم مدملا يلا
 لج 0 وجازم ميم اجب نب ة[سورَفَم] ىاانيلعُْرالَ

 ينمءانرلو امرت ناكملاملعائلاىلعوأتيفن [هجوجاولع | رعو ةتداطم [هيلع لب '

 :لئارلالع ل جعش يامال اَعرَلش ظانل كملف وكرم انعم اوا ثّوبلا ىا
 ظفللا 3 مئارإ الم ى اتم ىيمَحْل ا تلق ايبود لراوإ و ىعئو) معمل حملا يف
 دو رلويس ظاملاعكو اه ةمايملا بانت جيمس رب ع ىنعم او
 لوغلالوضانال مشؤيشلا )ع هرب ملثم لو لا نيال لد ,يطعاس دنع ديوي
 اكدلعو !ىئود ْناشو ابل لا .ةهئاويلاامطمزترشل ]زين ولللا



 اناكذاو عناق منعنا لمفاو بيغتلاط هن ذهل نوؤطتياضدو |لضو اهل همز
 هنداراو | بيلطت هيل ٍنج هلوك اللا وهلا نايسيدال يؤتي نوت
 كاملا“ [لعفلان الا و قيدوكلا بهذو هلو ن انرحال م !اينالعم لراحلا

 ل غملاو لعلام قتشم صولا نأ لأم د بش دو مروث مك 0

 هن لان مانغتسشم [عرحاوسلو هساوبلشا ملاك سلا ئنالكن 00
 لولا ةداقالاز وه عحايلاويكوتلا ةداقا ا لماع عقلظملا لوعنل لرا
 اك ا ا خسسلا متعلقا هيناثلا قو دو رمل اهئلاثلا يو ميلا رسب
 ماقتس متف »الكير ارم ا لاق ههرهثيول ولاء لاوكل ايوا اديرّسإمسوختعسو | قشر

 تاتا يالا لاير لصف لهاكدتتلا نش علدن مدد لح الا
 هقوو | ءئ د! مزخا ىلإ هننصيم هلو وت رو دععورعو دو رعخ نإ بنفي لاى فتحي
 " تييشامون هيطشلااموااميزب نت يوصي يأ امرا ليك لايعمل
 نألةدالاو ءلءواشموايلوالاَتاَمَتْسالاَق هلى المو امف تيس
 ليتل نالت ملا لتجَتو هلوفموجب مل لشوفو ىويشم ا ٍلعوتشم بلر وملا
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 !ماعم موعقال صو مدرع ممل نال خكمال َهَف 2و قومك( اواو
 دلما لاجل: "للبر صادم َتْلَق دام

 قؤتسارق نظا نالال تِلَعروصلل نعابيأ 0 زفه د يرملا
 لمجن | عن ساريعاع ارياعلعجدب كوسم ا! لع ضلا ب بصئيلئ هيلو |وحعم
 مق 3و بابلا اع نميكرملا دال ناعوؤمو انلظا عينا ايوصتمساربع
 00 وو احوهو |ءل الا لكس احدنكت (مةداديع
 لاا لزب قو رك وئارلاو هلك ظ إن قرتادومللا ضيلمتلا
 وروكرم ال فعلا 0 ادهم هيضنوأإل لضانلا مهمل حاظو اىأ
 وق يالا دبلع هنردتس ليدل لع دب يم را

 وج هي اوه دوملاو نرحل يعج ءنجارلا لوح هسو
 هيج بض ثيعأبح ق دهانل اوةتم ورأت ةرلا نب نسا جيل ان دولا و
 ةقصوتؤرلانو ةبح اى عم يايعالا يق نذل موف هتبجاوالذجتح م لس ضم وهيت
 ىشافلاو هلو اللب باع فلام ىببل بح ا نال هنخو مل و غف كة ل سعت و ابح
 5 2 يلولانوكتوا حلالا ةياننف لع لو ب اطوس هّسرموح

 #0 0 ل اررملانال لوف | وعماد يبتغيتوج
 "ةيوقتلا



 املاح عجزت هويدا اممانؤا
 هن أب دينعم يووم »<
 5 0 اميل تاو

 ناب وعد ليقع نيا انياهدرواعزجو ايمسوإووساروس تاو اوس نإ

 : براد ئ مزمز عو»مهايعاذامحانسولاب ن ورع هءائلا لو هسو هلو
 باقل رام: نئعزعو' معايا نات انعدفاب نوري زعلا لق هنسد هلو

 000111110111 الوم * روما لبس انلإ يلا نيح



 'تيشلا موعشو اوبعان ىايرنكلادب# نيارلا> دن جوبؤجالاقهايارتغل د لكابال
 ةراتو ولكي ةوانوهو خوفط |هنملا نهيب صحم كل ابا الز ءعواشلا لاق أك بومختر . مول رواد ازييلعن نمئنلوبا اخ ثِيْسإنارياوأّسولا ىو هانلاب عضومنيعلا عد
 لكولااماو هلو ليتل غكرت ثطأتملا هس بلاغا دا يا الو اوبكالد كت زضاال هيلع بوضعم ب اطخوتعو هلو هيو لاب عفتوبرصألا ناكريس ريس كرماوي عملا مسا ععدبزتحا عع هبا جو عاي انوا هل وف ةلوخإ ف ىجينعج ةوأتو ينل ةواتو عزم
 ككذ عيدجؤالاوينبااهحتنا6هلعسوت جاحيل ار وجو نوهابلا هروح هضأد نمو هيون تف هيل جاعاه هزم زاوجؤ اوفلتخا عزا يلا نيس فم هلع
 نع قش ةلعرج | بيشس | العوم نورنا لكو طش أ ىلا هبر اشيا راح
 توص هنوصوحف د ييالكال ىونغم نال اهدلآم راكد لوح وفرلا نم دييحا هلع
 موعل ءانللووف حرب هيلع اد اًدوعوراجتوصتوصرارلا قادأك وعود رلجراخ
 كب ضئاموو يلع حلل وهال عوبممد عاشلاو نر .علاوطو هيحاص زمن
 لشفلا نملضعَل هنا ميتالكئ مو هييفعأو ىا مل طعس أد ]وق لاهل اعل نيّدح
 هليزشو هلوك ل وأ جوفا قو ماسبف لإ بصنلا لع ملوك عاوولا ئنميها دكا
 يباع زوو هكر نك حر يعول لاق مليوو هسوو هسنوو هو ى اًمملا

 ئاايوواَسبالاامهضوبمل ليو ديزل عو كوضوعلو يعماهيريريلا لاو
 ةف انلاوءاماوالمو ايزو ةينانمزلا تلقت اكل تراض أب أم هبمس ل الندو
 دل لاي لوعذلاطنوك بيو جوك سوو عواشلا يلع جاك خال بنل ات
 هلواشج لو ئن نوم لع الل لعل فجل وهو ءلجا نمو ذجال ل وعنملا اني
 رئطلاو ابيات منعك رطل مكرآشلا نييلعاغلاو غاواشمؤ رخال لع|ملاع نام 3

 دنولالمجو يوارملا لاتالح وزن كب ير يممنالانعطو اقوحوبلا عيري يلاعتلوفكه

 طظائلاوز 5ٌآليلعتل اعرايطا ئوبالد عرعر ايدل نبا نعم اسوا

 ةمح كيرا د ياعواَصْء تاكا اوس ىئلا ل عد ءايلاوصُوكي ناياليِلَع

 لعتو
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 توكالناد ىلإ وج

 فوطوم) ةئيمحأم

 1 ا

 اذه 3 أَ 7 1 ْ 4 او 1 ا 94

1000 
 يالا ن وكمال لاو رولا رخرا هلو تاكد يفعلا تدواو كارو عجرا كلخول
 أوما غرعاجلاقازكك لول وكي قظلاو لعنلا ئنواشتسسملا ثرظلا اني ميااجارولا

 ئفوللا ىلا |وضخت] ادا امامه يوكر اي يلا ب اىشلا هور
 لبضإ ناسا ايتن ارو هيو دهب بالعاب
 قوعنم ا بسن يمت هيا هلل وذ لصتلا نماداعتسوومل نول ردو نامل اوعجو هبي
 قاتلا هير راعلا ب عومو هور وكرلا لَسد 01 تمارس

 هب وونيسيلا بس لال اشتد شالا ا يونغ تزيأ ايناثو هيوبيسيلا هيو
 اس دمتم 000 هيل 107 واننا

 هيد ضان ا ه عفاولاوه هل صاَملا ناد ملوح

 را لسا ابسلا هدم:
 0 هفلكو ياياعاعوعورئيتلادرارلا هب ا #0 يتلا

 6 ا ا باقل رجعو 0
 2 كربررأل لون ىلا 0
 ظ 00 هي 01 تسلب



 هيفا ا ناكل لوول عمير نا
 يلع اولعع مل ا يمعشو ] ظلام كن لوقا مدراشي) عاوملا هييرطلا
 ع نير لت ضادا اعادة 7 0 1 2 ب مزلو  ةيمخلام ا

 ظ 0-0 0 يد ا !باويلالمل يل ب يحط
 0 ,امات م نزع يال اجر ب هيالزوح ءهيفو تاسمرب حنون

 دقو كملت ةلزكم هنالا سم هس --
 رواها هر خو سيلامأب اغا

8 0 0 7 
3 74 



 نس ميلاف يععوادوعيوكولام- الاوهوول هذ هسسالرعتلا وعيال ٠

 انسديفء ادا لض تاو ةلاةيلاةؤسو ار لاق ةلضن ماهم ا ماسح نبا هرعت

 عيللاشت كل ينالوا! د لانلشلادوءاسأت ادقي]علاو سل هفوزعو

 يف اثلإبو ملج) عؤانلا ة لفل علوالا يف هلخا واول انام ةئل الر شلاو تسوقو
 هدو ا ءلشوويعيدبر امو عبار ادور ع تيمجوخ ثلاثكإو ورعد ردز كوسا ع
 كلاَوهوع سوال ابوريملل اًكِالَحِبسْملا هجر وحلم مجمع ل جل وو ساكن

 ةمعاسلا ماملا كورتني نال ةيغاملاىلعملاد ياهل وت ىلعدل اذالَحمن نال كابو

 اس هيباز يلعن امنو دينا امال هدا ايام مياكل 11 ورسم
 نيم نلوم دارعرلرا د نأو مج مدل ةلزاشيللو:ئئلسملا ركل واولا ن يا

 يناير ةماساد نو ضد اسود هواش ةنحأ

  اوعّرااخاو كواحد خوي ووتش هد ورعو ري اكس كملا (نوارقوخنا الاي
 صاطولو متاعب مساج ذل ةخاصلا ا دمنا هعمل و عتمارع ودير تدلل
 ا ىأولا عنهن أه حف عنا ىلا متم لع ميتال وتلا بساع
 لاتنسو هلوك بالا انج رقرلل قرعو يزهلابو ينفاكيبلا طاملا ست اهوب هلابؤناعلا
 ظ جاما هيل |ميزوتم انمار سون فا واود كيسص]متلا ميغا الا
 0 لم أويلال وحزن رتل عف سا بسمخُو ميلا هوة نع بلص وفاصا ناس زو بش وم
 هلا هلاقال اع نكلودسم بسصئاااوَ ذم عيحلمتلل هئشملا ال

 راكوارلل ةتام ا فدو 1 هافيتم كيسي بالاول ع كبمؤتو ظ
 ليا نال لكك يلد هه لوم وس رمد
 0 يروي هت ج١ ركل سحرسلال ذ ءارعبيجاموا ا

 و اهبسحا جناصونوأ يزعيسجيفو , يلو هي لوعغيوه]ب قم
 5 مانسلا] تكن وك معي ىلا نافع ماي قف رعاشلالرةؤشو هلق يا ذعا
 ايس 00 _ ا اواو

 و لاري وما ايو ليج كر لمتلا هيشيإام
 ءالارسو ايون ىادر ارنا تعجووف ولو اكعبذال 1 لمبات أرد 0

 هلون رمل لول اههسوالاي اير وهال لاو ىلادو ملاحي وطعز ورخيملا رواوسماره

  :تلطعلأو او ةنيسواولا ل4 !ةلئاقواع عمل وجيل ميدم لتس العال
 هبال دا بزمزاابلبااراارالام 3 تو و بيساو



 ظ كل ني ويؤي لات «ئكتم يإ يوعرعأ نع تلاثملع هلا م> جو انتو تععبؤواشلا لوب
 عواد ير صمةع هموت حدعم لوعتم هناوعتجْونأ هيض كيحاشؤلو دهاكاوّوتلا
 . قوللا يلع هنركد تكاد بيج عاهر سام ئلظفلولولا نايل عر ويقل موو هييِغَقَخ ح
 . :انقللاةّرسلاو هيلا الو "ممركل هيدانانيحميينكا حلا لوقو هل زث مص نر وزعي
 ١ هيجوةفاتمل ل وث بمر شتا نملعدلا م ,وانل) ملط نموا ظو هو هولاف زهاثلا
 . ولاة ءاول نجر هلو سينويفلا بخان قزحاك هل قش د انلا نسأتميمع هنوكو | ةسخوا
 - ناةماع ع نو اموين زو تايثانلا اذا عوصو ئيصحزن!ويبعوارلا لاق

  نطلانالائوئلانلكو يا فوزكل عت بص ثيحانويعلاو دحانلاو ةنلوطو هّضد
 ا د ياولا تويِملا ةبحاصب ةوياقلامرمل ةيعم او تعال! وتةلراشلا يعل
 ايوضلا لاصتا ضرل:لئاع تناكولفاباو تلو اهرضير تلا لامن | هيلع
 هن اماني ىلع ةحاوضلا (/ةلستيالو ةلماعاهناف هىانئتسال ا الاء ضتن مزاولأ
 الاي علك: نابوماغ ىزجامو ا لض مهن طارتشاولا جا ال ةيصان تناكرل
 ىيكور عت هون هيي أع و |لعتلاب هبشنوهوالا هيصنب نجن ماس مال هل ظذ
 يالويكوا لوالا لات نأ ئاثلا يايا ون و نسيالياموا نوكتامو عصتو نوكت
 هلو اهربخالبفانو ععفلا لع تعفأت ةروول) نوكي لقيلو وك نيكل ودع

 يرلازملا ىلا وعوعو ىلتملا اًدهل ب سلا هيجل كتيرا كدا م اهذتساامو ىل يللا ْ
 رمادا ىلا اوزداس يح مهغيرفاس ناهتول اساور اكهياصان|لكذو هكلس مم نأتي
 مسا ونضتاميا نزجإعمد بضننا ثيملوسلا قرهانلاو انام يورد 05 اقوا
 ربرةةطاعواولالمجسلا خرز ويعوريلا ل سقما عنلا وحر مدقم هب لو علما
 راداكوب داَملاو امو بباافرمودويجاذا اخير كوخال ا هي ٠ ىم يلم م
 اضاامو يلوي هعسلومَسلا بساتر [رفارتنو دار لويس ايلا اولا

 عالارلا مليم ل يعن[ هلاعزلامّول :يزلاكهايإلد يق نارا ةءانل الو نامزاوعب
 زكزلاعرلاو ىرلا بلر لاا يزل اكو حراشلا ملكى ئهاظلاوعو ةءارإل يرعاذلاد و يبع
 ابلاو ويوشلانعلرلل هنو اداب شئميمويل دولحئم رس :لميللالل قيقتمرلا
 زيبوعتيلا جاي ميلغو عنسمرلل وافر و !لبم بيسي يالي نا ف هردّمم ةيبلا
 يايات هيف لومينا ه محور عير هجول ام هل وج اليم نعم روصم هل وا خنج ليعدابلا
 لفل ماسالا يزال طوب وانا تنكوعهلوت ميرالا يعضوميف اسوم
 088 كدي لتي دهئتساو مو لاق عمال ك| ديرو تنا تك هلو قبس صنم



 ماض انئلاو حارسلاو 200011111111
 لعراج عرادلا ءلاتام سا يوملايولو نامل العاسايت اسامي اظم شالا نعو

 "لوقت د نو هلو" نيووحل ا ظ
 هيلا بوصتي لا «ايلايللاو نم كاوو عدم ءوما ب لاخرتتء لا ليرعا اذا *ءانل
 وع لكماو يرام تكلا ذا لمار تطارد لفرد لاس عألءانب
 يايللا يلا ورما لكاو لايم ناكى ا ىلطتى لا عوج نخل هلو حاظو مد ىلايللا يي ىح ككاو
 لاح تتش ىح'] عرباموانبتأيتفلع علا لوقل والا لم هلو اوف هوما ىلا ل ايذلا لئادو
 ىحأ و ميلكا اب اًياعي دوب ل تل يابو ها جدع اءاجانيع

 ناار د انا يب يسوع + تجني .ئ ويس يب
 ان هون وك اا حا نيلامحا هيف يول اركددمو عيوتسلل بشق اعراصازسعلوا
 ايتن نوكأ اههناثو عءامصا معب ثيعلماعرارما نيبو هييلل عب يبه نط عسا
 رب رو ةيملأ / يتلا ميني ويحول عنتم|اموا ينعم او كلو
 5 وتل مج نا نوجا .رانئشايَفْلَعَق اك ةعنص ائيباءبك همعم ا نال ل ماغمل
 8 وت ويرو كلام ل لو عكوأ الو هانلئماكينمانلل الم[ لماع اصاوقمع اوا

 ظ لاقل وج ديف دلو ناكل عرق ل يا الراجع /ر اكل اصايل ب ناممل نال نج
 : .مؤعلاماتكياعطقنمو اوبال 22 اوما يا لصتم نأعو انتتشلا ل مايتحيلا

 رل يلا يفاملا ةرائال عوسوم اوه لد فرحي دا انشتمالا ف !ّيلاَصنإليرلامالا تتفخاق| مي اموال اروكرم جزل صتملاانشتسان بيحان يسب :
 20 لسلاططفا بنا |مسأ أما هنأ ىاأ أيل انيك + ماؤتسمل ار تسل اكايوه لتمتسي

 كو مش قموطعأع !يثتسلاج ازداذا حت فديثو 0و عما نلمس كح دلوف
 نمور ل لات اعيعد ل يستلامالكنمارْخا والا

 ياي تئتتتسملا نصت يشتم ا تبكي ثيحوتق انتانشتسالايف لاميال ئتيتسللل
 منالتالاعزعلعدي ألوف الث ماع ئئزحلارنعدااذا كلو ءءال نال احرص
 0 : انممخلا منالثلا تجوا َماهبجوامإلا ارابسعانمدئلا
 للف قريلو ئاهرخا عع رقاب نال هلثلا جما لقد اسسالا ناك
 نيااشسمالا ويلي نج و ازخلاف هلو نافل نال تايقدلإالا
 رموونملاو ىوطنلارلالب ىلتخا ناد جازا هىلعلاعت اهب وا لصْتملاولمتملا
 الا هلو ىو صيغ إل ان لشن اكودعب ملكى لعيأغ



 الرقو ايحارخا نوكسزفو ركوملا ندي 5200 رخل نول
 نهضو لفل ةاللا لو كك و بجاذل نبا قكسرتو نوكيالوكوروكدمد 2 ةارهل 0 ْن 0

 جيارهلل تيل اهكذي هولا ةيالا و ايغنحم تنام اال نك وانعتنرلا وراكم
 تت را هوو هلو اخت 40 جيل هل وذ يزل الوصننال ا دحا نمسفا وب تريز امو نيش ابيل امل هلوت هز تائلرتلاو تإ ل زجلا رب انكر يذبح اان
 لآ خاوالاو لاذع 2101011 1 ا
 اياوينجوادال هلوثلدتلا و لاقالاعاتسوانو الامل تيا هالو اوعَعوا
 هجوواوستئب ف ةيضيوتشاو يو نيابي اها هالو فرساي

 مهم تناو مقا ضر يلوتكهس من |ذن: يار رس سنسد ١ ججورامم و

 م ديملاس ورش ام جن معن يشتسم كلاين هلا مل ازغلا مد دعب كرما نأ
 اتسحلاووكض ىلغل الغ 0 ارب رك ماعلا تأواعاتب قولطام ا 0

 راشارو ناموا لقانا 7 البلوف لستم
 ةيضار"هشدع هيض ومغلامسأ ا لمحل لل نبل ايواؤين
 2 يعوق اًصِمون عن كلك 74 0 اينمركو هوجو |رلخاوهو 1
 بدلاناىيلع و لوعئلاى ب 4 ل :وكي نأ[ صيارد لعالانعب نك َناايبلاُم رلعاتلا | عمي

 ال مال لذي يزلي هبا هاضتتم يئل الاريخال قل العمل يعمؤخل دالا5 هل لستم ٠
 كلاثلاو يب عم ب عميس و روما ض نإ ءاطوكو
 مي نرمارشالا يشد ام يحيلع حبارلاو صقنلاالا نيراعل ضداعانيعنيلع
 اخرضلا كل عشا د اهنمتنلا نكئشل | ءازاسو يق شينكك سوا الع
 سربلاررعباه و روصو ]شل نع جراذلالقنوةبرمملاو نع نكس "ردم عطتقتس اهئ انتنيسا
 انقسم ائتردالا َنا هي نب نيم امل ال (عيقد نوطلملا اوس هاف دج ةدْس
 قوس وسي[ شسنال | نوكَس نوملاطلا م نئيىلامل اخ نال ظ نميض وزو وكوم ا همه أر كمْ سةنال
 لاا داس ركرملا »روبل يجئمانتسسا نام يض ظفر هلعلو عب معيالت
 كتللسلا|ؤهئ ىو وحبا لمحد هلو وف ةيععا ءلجمإلل مو اهل ممم الكولا ةلح

 وعواوزفسيشملا] عجيل صتم انشتسا ون ءاوه حالا لون نمال الولع ا ]صك يل
 لوك وسمع را لَعِحو ليم بابلا لوا عيت مايكدومملاب ةلومةلججوفكو كوت نم
 داو هلق و كرنال نمومالدث | نؤويمالا كسر امورك فنعم ا رول اكون
 5 لازالوا وموت وشل لع ا

 و
 وعجم 4



ل لست 6
5 1 0 اصحى لاو

 ., ظ 

 اهب ايوسم وكت خرم ا نا نيني اوملا نقاتل كو :مازاتنمال يارخل نم ضلال نع ش

 انتشال لمجشيح لكك ىم اس جو انلارككسامو بضنلا ا انقل ايسرشو قرا ارت

 ريكا و ارنتم ام لاخلا ب وشوي د مانشتسالا ناو نِبناَمل العم الا ءاجّىم

 و مخي مدجو عم اي ويقماوسالا نب نمانتلا موز ئعيطرلا باجلاوت واه
 اوؤهتانتالق ئائتلا عياوس اميري هس لتأم كتآرماالا هيف ةهاننلالاوسأ ككهإبوتسا
 ارسالا وعل كس ننكبال لقياك رتب الايشبوثما يحلو تما لوتضاك
 ارضي ونس ملودلقتسمب لوا يت مشب يلام هلو يشمل قو يسالو نشماو:
 مس اضايلا لولا نوعت بعاذملا ص تبا ذا دلو ازعهالخج هس د يقلالوتلإ لال هع توكسلا كح ينشنتسلا ناب لوملاؤعهي لفل داع لبايشاهيم ىلا لارسال الإلا بضنالا ام دتوك يل الو هلو قام ةفيمضر خا لازقأ
 0 ةفووالا ومع غروقمن إب بمهتلا نال يأ لكلا هذ دج رخا بعوم

 ا افاينتوالا هياكل به دوم 0 0

 2 مد 0 راسل
 ري وأعا يلحس د ةيرعل امو هزفابلا لق نمزونلا نت لاثمو لزق ل ازغتيب الأ

 يلهو ادهن كوز هله لكيعو أيت اينيا ا تالا ملا :هؤئولاويونلاالا
 لابىا نين ىلخوراللق يلا دوو هنسّلاحمهسو لزةموهو وبل خو مرلا#

 ملاذا قزهناثلاو ىرئنبالف يرعتي سر و ياويل وتم اقع سراو:ياقأعو ..
 ولأ رانلا عب 0

وكت روحو رما ناكساو ملام فب ردا يب
 : ن4 ل . >ض لوح 

 ليت ملل يرلاو ايصلاالا 'هويارتع يم 'جاضورل
 .نروبدلاو ايدل فوعاتلاو ةسزلار ولو
 ملال مران اعمر راكوتلاوسفومو نت ويوتتد

 يل ماهل ل ةفططاع تال 1
 رساالاولاال 7000 بولا 00001 0
 ناك ئافانشتنالا مسلك بوو / م ] تايش يالا موش نينو



 .٠ مقال انتو زلزال ات اكلت ناك انعدم ندر كل بلانيت نك ديد
 زور لتس عيض ولو نييعيردالا هيامكوتعي لوتب َناكواويز الا اوماقام ومس
 .ىرلل قىحا ترام !تئابوكبعتلا جرم رمح أ ايضا هنيؤشتسلاو عت يترك
 كيلا ىلا نيل سملا لوطللكاتختسلا نع نحس نِح ضلوا طيزالا ىسأنلا عضاتابت
 ولا هتحاَت اينولا لها مهْعَص تّضيقاذا اجر تع نبولايويعلا وح هنسوهتم
 اج مدل دارمدا هيدا ريف لمانل لي متم دبع ايسلا نعملتن ان هلو :نمل
 نايف ولعال منمل وتلا لا لماملا ل ةبسنةسنلادووهتتلا وعرب بأ
 7 اختلال انين اتتتسالا حروب هل وق تاشالاوىتنلا ةىجيمال لماعلا
 ككدسودلوث هلو ف ابسأك عيار تع بصتلا يجدالا او هلت اكميلعز مالا طنش
 شنأو ةرلب برو ىاثرال نب ارسال لات ةرسمجلا الاد اميل عسنأ يل ةولب
 يجر يفاعيلاولاويالا العم لعتنسأنئنسس امنانهومامريقائيلا الا رهانلاو ىشاوم يأ
 نسلالجلا ىو سبع مىشعلاو ايظلا كويس اييلاليتد ةيشمرلا ععبلاولدوعورونعي
 لا ليتادلرث ناس جان اوضنال ةيشعوجدلا لوقو ملوك خرشلا ينو يقاس اخي
 هن ]الاون غلا بف ب ةييشعو رئغرسا يضل زال ن يارإو صولا و مصل ا فرم
 الا فدع اهلاد حاير العر طعلبلاو بولاومضو َنظ نأكسو هَل هْلْبَع كأيبلا ف رحاجأ
 يلا ةيساملاندإ املا خسف هلا يلا يالا دبالططوطتشماشتس اهناعؤرشمل

 قَؤررملا لوتو ملت رث هتدحو مانا بر عييو ه0ج عيبس و راعم
 نب ةلجلاو انهي يوصتم تنبةرإ ءاعو انس الا بطاخانل »نيرو اندم نركت نبذ
 ظ نانسلالاز لالالا انسان اننا كو يل اساتك
 سلبا تنضدالامصرلولع هلوق نانسل [ليام هلماعو لاونالا طيوطتقتماشتسا هام تول
 : هل الاانا رضفاملااي لل املا لت لك نأ يال هس وحلا نع
 ىاثلال روحو لوف نعل | هننالو صققتلاداز لاشسيال ةاوضامالا دبر منام وحو صقفام
 يايا عدا انهيعُئمَىلل بهزذالا امو *ةةعب عيدا لالا لامو

 امو بعشم يضّوح لوي يدر رهاظوعو نينو :بزهادلاو ماتم
 دعب لوثلماعلاناللكت لكل يال ديمانزمي؛ ص كوبا دلل ىلام و قيل

 اصووطأ بتم انا ىيظنوئثتتسملا ئمملاربأ 2770 ,وارماع
 ”ةعانش م نوجو ال* ناسحل وف ىسبودوكحا ل ثمو هلوت لب ترماماسبات

 اهو ذا وياكل آ ” صو ميزي هول



 اسال ع سلا لكلل وا دلكلا ىدهويعملا مح هروعلمي يواوملا لاقواليوأ قباسلل

 خا نسرلال نك امنت اوما هذال ولما تالاف اهي تو هلو
 هاهراو ةليئالاورلا لمعلا لوم وو ملوث هنءا جا هتساي اهني انلا مالكوم
 ظدحاتلاو مضانطهو تينا ة شت بئر بوذوبارلاق ف [يايْعْش ولا لاعالاد
 ئملكامءزهالا ل وتنيؤشم ا جو و هلو تيزعا وا ىلا تاك مانو بع نسهتنلا وَ
 وييسلا نمناعيونطمرلاو ميسرل ا ةرجالظ هيف رهاثلا *ءلموالاو هعسرالا زينل نحت
 هنم هوانشتسا سيل ناب ياءلبقام ا بيايم عر ان ئشتسملا يف نوكينا احا هلوث
 نطعلا نير يغرك ناب يا ديكو يذلالا ترركأ ا يس هلوث مرج يف هلام اينو
 اخاملحيو يالا لاق ظخانلا, هلك لعل داك ايوجو يا ءاوساميشو هلو لريلاو
 تمعفرولازلواربلا لع ئرلا هرمماوهر اجلوالا رو ومضة ناقاوبلا لوو
 لف يلا عمو يَم نب ىاوحاتيري ناو هلق بلا لا هليقاع و جإلو هطسوتملا
 مزحا ىلا عع نسي لول ملام يصئلاو عابتالا ئنتاتشماو نيت اوصل
 |دبرالا اواو الكب عسفايايجيأ ناك! ذا مل اّسةنيومب بابل يهلك |ناكاذان ملح

 (نائاوطغس ناك نامالصتمانشتسالاناك] ذا اشي أ هلام ةئيوّتصلحر )كمال اوعال
 دنكللدكم اهلعمطل شت ع ناو عيل بص بجو تايشتتم لا يلعلاملا طلت لس

 هلوثل يقدمون اع مىلعلانه الل د كون يمي بدنع نأيجول ا اينموعاو يفاجو نييزاج ا
 اال ام قاتلا مولا ف هّلوم لوحإ اهنم جرحا احيا ةدحأو ةعف هاجاأ و (لاقوبملاو

 نضيئضعبانشتسا نكياهت لح نايم ةراشا ميم ايليف ضعبايم عتنتسدالا ترك
 ادا لكوالخاد لوالإ يشَسلا ناكن | ؟سوووعو برك لو هيذ نيالا نام لكنك غو
 أن بجومئم تسمن اكا وا لكد و اجراَحْنأك نادل حاد هدعبأت بجوبرقئميئتشس ناك

 بغنلائييز الاد ئعاما مجم ينبمتسوا جرم بصنب نِظوعاعيبرلاماو هلوث واخ «دعب
 ىوتررملا يلو عْضتموم ا ينو وعامل يوتسسنال ىلاعملوت ميم يل و ويشمو يجأو
 ةواعم امرلوفوجولعل وب هنايؤعو اىبذجللا لتحت نيوعاقلل مص نال عرع خرلاب
 از اولع ايلبق يزل ا لماعلإ كك [مهيريعبصنو هلو بسنلا ةأاوق هودوتو ليلَمالا
 اءاصتثو ةيرانم اونعو عيغو يسائللاعبمولاو ءراتتخا امو ايذيتحلا يعم يدون لاح
 هءاجن الا نظر ء..ثتلالع ةعاجوتعو عومعالا دعرلا بأ هتئافمالكلا ماع نع

 اهني

 ارسخانلا لو هيد اني ال اليف ءاعلابرعغ بصن نا نبركذ ئم أعين عكوامدرمأ يالا
 ىاووس يف نائئغل اوسواوس هْلِرُث بضنلا ذاع ا علوي امميقى يلو عرق بهن نمالإب ىشتلا يلا بولا بإعالا بتايا همر يلا نال انالابقيتتتسم اب



 ه.ل وةك طتسمو ملوث كلا عيرملا حو ةرو]ر مضحي دان د ئداملا لام انمي تاعلل ريض
 | نمد أكدقورارأ اراثا نم املللل احا ظو مول ل ظل وسو وجاثلاو طن بحاص مولا لوتمؤ رجال ىا«مدق ع ريعلابامو ومعي ناكرف”للظ وبوس يطأ ذرادلا يلا
 قوش يكوسميف نايؤب مهاصا حلا لوكا نصودو هل د” اولا هوب مانام ىيلد .ياهيداز نمو ىميل اباعرخو مدَم نمايمساو هيؤانامو مرعب لذا ذل لاحر يدي يا
 لب مياس لعافو هيما .اصاوعضو رثعدفأ ضر ناسحدلام ْصْمل| ب باصا
 ليقمو هلوق الا ويب ؤصوي بأي ضو تيحوكوسؤ ره انلاو معصم يف ناكو
 مهتلطصا ق عيزتتلاو انشتس | نول ا دل انضمي هلثمالا ئمرك انزال عريان اوس تؤينلا لع ةرصلا كي مجولاو عل ا لماعلا :ةخحيف ةعرمملا لماو علا
 ةاوساداك اثد”ناو رملااهوس وعدو عانلا لقد هلو انشسالا 3 َىلطباعا
 نو ماعلا ميز وهما ليش | بول | ىبيلواهى ةرجللب نابيش نبا لهشرلات
 ْ والاب ئيرلا نمرهان دو اره أك اا ئدلااولاَم يالي هن ان نولباعلا كل ضاولا اليالو لماوعلاوث ال يّع هن اوال ودالعام وس حو ثيحنآووملا كوس
 الا لوقو ملوث ابزو جاك انبراجو ار اج هان احيا انيد هناد لاقيازل وهو
 هب بطاخلوم ا نبارجرلاق هيوم ا تناو يار لآوسُم *يرعشتو | ةهبوك عاشه أذ
 ريكو مأ كلو هزجلا لوتو هلو هيفاغلاب بصنلا نع ججواوتسم عفو ثيحيكاوسي قدهانلاو تناالا ايرمشيالو ىكتمالا عابنالم هكون عالاوجويال ةعركلا لوغلا يااءانعسلعاواتيزوجو اولا عب واو هسسح لعف يا ةيركو عاحئبا دب
 فانيلا رو رعوقو ثيحواوسؤ رهاشلاءتنالفخلا كواوف نحف راص“ هاوس ذ
 مو ةدحازلا اغلا انياوسئمهلو اساوسلجا وا مئمئاكمانشمفلا قطنبالذ ىلعلارإ لا لوك كوو ملوث راصلوعمم نالتععلاو يف ظلاب بصنلا نع نست
 .حاَنو ءِزَمن تيبل | حب قْطْبب مس وا طف اكلْيفب أى اضتنأو هوحيرواجوسلك
 قنعب ضضروعو غر ورملا يالا هيضرظلا قر انيالو نو وس نافع هيوببيس هب خحا يح ياوسؤرصاشلاداوسلجاو ا اباوسن مالو ام معمول مساك ئ عا : فلاب ىطنبالو اكأ
 نميبلارصأ ملوث جاتتفالاو صقل عمي ياوانشتسالا كلب رص لع يا انتمسالا ىسضت ل محو ملوث هلمأتك للك :يلعولكلا عرانلا يمحو د تدلع ل حوت و تع هناذ
 َناكْناَم لعفلا كو يسكن صوواوهرصنلب شعملاراضا نيمتيالر لعلك هلالدلا
 روي نام ملام اك لوعشم سارصا لو مزيل نيمو العاق ارضا ل عائل انس
 ىالطا نيواواوهو ىوكلاو هن ايما يلع جوبطملا يا لاق اك هلَح ضع ياوعىسيل

 جينا
 د ا



 لبو ةيلاحلاب بسن انشتملاف نوكيلو ريل لجو لاؤلاساوأ نمعبلامزتت جتا
 امه نتحو هلوتل] لحفر ةيفطا ]بتل الرلا رمت لوثر ونصعنبا موو (ئيل خال

 نوكيالئيلاعزالاو ال ئتلضاعقو نا باوحلا عايل عال ادعوالخنا لعاو ككو
 تالوشتسملا ل انهوشلا العِجاَع انشا وس يأ واوس نيريصو هلوثوتاوت
 نركياووسل نال لاو | عي صييس جب ارعوالخو لوعيل الحق سيال ل عاقلا
 تلعابول دية و :ةنيملاوهوايو حوم رداع امونجريف تلعامويغ ملوث
 لعل وقى ماوجحلا ث ا رؤئاملا |: لذواوع اموال اواهرمامو ديف
 نا (رهجوتل رتل سوهو هرلاو د يئن ب: طاو اخ احامل !سائلابحأ تماساهلنا
 ويلك ل يبلا مالكاىمككذ 7 نعاني هييانفتسالا اخ احوهيروصم كوفلي م

 ان املاك نطاَع جعل يو تيبس ومع حام اهديياشتسا

 ةطان تسي )يربط اؤمن اينعملاواع 900 اشاحامؤ رطل 2
 ساه ؤابسلااعرعوب |لكح ملوك متينشتس 7 هتيشنس وأ هتيشامن والو

 دمجئم ناش و بمالا نأ 'نأليَمْؤمص الااناو ناطيثلا اًساح هد ئليو يل مَع اميل

 ساجر قوز الات او هلأ وث ماب الادهاعلا ماع اك مرعل + جيب
 رئتملامععاو ييغل ملاك كهوُص دب سيل نان انأ أءنانابوت وا ئاععءانا لوو
 يلعل رم جات لاق اكن انؤنابا ىورواشاعب هاه يا رم هنأ,مرطلا نبا

 .ةنص ل اولا ناكسايموق و ىلا وهو بلا ءابلا زينيت ك0

 هب اًبضيضكلو انكررو أياوجواوع هيئرحو هو 4 وت ليقثي جيا دبل

 ” سلال نطلاو لمتنا ادعةا .اوالنق مهجانج ]د وسنلالا نعسخوم قكارع

 عابس و بجبل علت نيوالار ل لص عطغتس ل صال اوص ناك أو ايرنشو يبت

 تكمل جتا بولا قل وهيشم سوو مو

 نم عوعتانب نامل رن عير وسنلاو لاح هروب لفل ىلعإبت اي
 .اطمشلا ادعت هانا يتلاب بنل ياهو يرو دلال ني
 ةوريؤاوملا نا علوه اش ص نكمل لو لوالا قال نزلا ما تيموح جيجا

 وحساب َدلولاو هيلا لاطآ ل شد ىنجت صول اه هل ف ل[ ازييلااطمتلاو
 هلزث تالولاو تاتتشللا زق و توتلاوركلوارتملا الاطل ميسلوتينايلذالا

 ئتشلاول 2 هلو ث نصودلا وص نجلا يو 0007 وج يسم ملأ

 نجلا يمل اعيان عهرو مهدئ ملوث 0



 - ديعرلا لعاتلا رمل رركومتونلاو ملوث لاحيف ميال هنا اق يوب ناكذاو هنال ةاعلا انهيادب جزحاوؤجال نونيقم حا لاحإف مم هلوقيظانلا ديلان حمنمي تلا ينضج ايبلر وكدم
 ال ياا. اع ةيببلا نايب قود هلو لعاف تعني لثبر) دنال ةنوعتلإ رميت عطل
 . ماهل يجف قابل جلف موهف اي اقل علك اجتلقاذاد عاق ]كل ةيسنلاب داب لهل موقث متل هبل كْؤاجتلَف اذا تال وقم تشلاو لماعلل هريقم لاهل نيب قوم دست
 تصنلا نالر و ووعو ي) بصتس هلوتسوملا ق حلاو ا حمل وف و يدلل ب هويقم لاحلاو

 1 - يحرس وج جل بج او جو وحلو وعل
 ئوفونن اع هتكلايووضملا فالذي هجودروضتل لعلب رول اع وقوم ا هتكل ام وبقتلا ع
 يرالا تعنلا هيمال انيغدحة نادل ذ ةهيلل تتلثخاف هزحو وعام او عمالع
 سلو ازكل احُف مال هنالو لل يلع قدسي هنا عنمب باجيو لاجل هنأ رمل يلع قرصي[و نو نابع دنا بصتسي داوتئالاسدعتب وم ارا عدو وا اما هنالابكار لجو نار كلو لوب رود هقحنأك بزر لاح لحرب ترريوعم ف بكار لجو تيرعلكوف نا
 اياعأ ىسنلاو هل ز؟ ىدلطالا سر دايتلاوه يزل ارشالا انض صيبا هميطمملا
 اهلج نملوطا اهبوي ةىارزلا با قلح مهو تكمل وذ هلعو ا اظفل بسنلاي!تدلثمنلا
 دل معماعبلا عيبا لما يدل ارو يلاهتملوقو ملوث ةمال ل احلوطاو نعمب ل دب أهرب
 . ةباتكلانالل و و*وممأث عم نبا لاق ايخاص راع لماعل وي ىزل لامن بلس
 يلاىترلوقكومف ناوتلا لوزئرانبعاب عيح عيانلا مل اقام ناو رتاول داب درو مدت
 مفضو ةوطو ود ايش نارتلا نمل زن اهركدلاو نايحوف لاق ثوح عن ئيك د ئم مهن امام
 رشف ضو أدت هو ناكن او ي!تفو دعباتقو لؤي هئال ملة زير ابتعاب ثووح اب
 مّرفلاب قوسوم اهم هيد هث رى نجلا ئّوحتايأ لوم هدرا لطأت |ىيدب عمت
 كيبامودو لوقو هلو لات هيلة اعوتو انيلعا/ هزت ىلا "هيل! انيووح
 ميل ةرلولل اثمرداشص نبأ ءلعجو انحاصو رن عل (2/لماعإ واملال اعل مجابح
 ةليل نيمواو خرجت تعمب يتب لو وؤلإلا نعتص نوقف نما يف لاف لات ملون ل
 افلا رمكو مل ثاعانيازخو انوع اويوحو هؤيم ا لمع ةياوورئلا اهي ادد دعم
 لول ىا ناسح نير زنمرلاغ «باهوالا لابو غتناو تجرلازئملا عرم ادرس الولع
 تاو ةتسلادلا كتكر واو تكلحيا تعرل دوجوم هوو لاب يووم ار مللاو نعم هنا
 ؤهو 'ءيحاسو ثروجإ محل ... وج اعف |لايرعو لاول نزول اكل ملا فرم
 . لرايعا منا اثنا لوفد“ اود سردي غلو ةأ خلك عسب ميردير قش د ميدب ةاشر تال ايا شب ار هدانا هاوتك.لرث نتش وات ماج
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 دم لاو بهل ىلإ نبا ةيمع تننح هلق ليام اغا لاو اا ظ

 را للاي واطي تر تصر اراهللومز نيتيلا خب عجارايعاو لصلا اهلك« نيسلا
 لدا ل مادولا ند ث هدهنااهنو املس

 اولا هيوم ا نول ىف هليلعتلا اعابرصتم يم يس
 0 ءذوح كسلا نيم وجاؤمل 0 وذ ضو امو حو دكراخ

 تفووخحو هاه ا اواملاو عساىا شن لاخلا بيجر ريبوجرلاك

 انسب اوم 4 ضال قيل هزالوازتشل
 اناني 201117 "نيه ون | ىك1لبالأ لا لئلا

 2 رسل لالي اينو عد يال ثم وان وعمي يا
 زوق ىتلاولع لصوود سكى طع ايلعو و ١ رصلاوطو فاق وم

 نجوا باها لس 0

 ءلوث د دير اول لص ؤسوازيوجلت اًحازه هلو نيطلا اهل هلضؤم ىااتيط تمل

 أو بعولاهتماعوتم ىاابع كلام اذه لوف عاخلا هسا ي !اناَحٍءريوحازع

 ىووئلاناكال دلو اير هنم اني اك هنمنيلا اوبس انياكى ا ابطو مثيري طا | ناو
 هوس بعد عارتيم لاا فرخ اوال وعملا وال عاشلا يعم نايبوهاز | لاهل نب
 30 ناد د 6و 1-7

 ثكيف ةنصلاب تنيلتلالتؤروول اها وريكتلا كمل 1
 هن لوقت مايو اره عزاشلا مالك ةينت هةوايجامونرتوااتتثاةلغلووسلا
 «لوغلا اهلا اجؤ: لفل لونمؤملا ما دع ٠ كاي لب عونم وهو لعائلاماتم

 موسم العكس ارىيفعاهاضي الاتي اعيج
 تفدحو نفرالا هج نيرتاسلاياني 0 4 ميس رسب د

 3 السراو و ب مردبا هع نا ق ثمل

 يللا يلعن لج يدل ةيسدتعأ ند[
 ا ' لو

 ئطورمر| جوال لأت هناا ضوونيمفلا و ويا اازس

 [ووبث نيد ونمو اهسوكويا اوموم وملوك م انجوزالأ دش |[:ومن مينو
 امعاوصلا يلا رقواوهابسن بايو واننا اك ماقال



 هيضؤنامل اثالإو أنأ دعس ب دل ول خ زحا ىلا ةحق اولاوراصم ا ١ تاون لاذ شنضالا بحذو ملوث بيكا ةيلحلل نيصلا عين هناك مب . نيلجوائنقنلوا:تتضاالاحالا ومال هال فورمموكبو يركي يل ةمارملا والحج نانعببأ
 را هلَوُف فايا ايسااؤلا ىؤنأم هدنع
 00 ملف مصوا ناكر !ليشلاو!لاقولو ولاَ ىتضنعالا لول
 فلوو اليفوقو لثفلا هل امل اولبنل ا وول لاق لشمال ناكساو
 ا هنكل عجيل عد اهدى ا هيد عين نلاروبان ميصاننوكي 0
 طدنلا ]ممم بسنلا نمت 1 أموحلا (دا هرج ناك اف هل ارث هدم از ونالاب الار نوكمال نأ يب اك لينضم ةنافام دعوي دقت يل هتنيال ازههل اف دهام لوعنئا يازاتغتلا
 0 هدو 00 فو دن

 ول | ىوكد 3 ددافومنوبال ملا

00 6 0 

 ا 0 هيلع امدقتلا مناع

 7 (ٍ ملح و ىسبدل 1 ئبأ لاك 'ّ - رولا انئلو نلظلاو ورمل انا اردلاو نولي "يضف كنا واذ

 فام اورجن الايقاع اعلان الا ناسا الاغا

 ”ففو قرفلان :يلاحلاب اهنا اما بصتق مزال فا ءوجوم اهي وديزجواهيلا
 0 هز هنابدأ ضامتنالابو هاًلؤنارف لوصنملاو لسا ايوط يد لغ دا
 ظ بلر ظ ايواةوود م ئبدي ظ
 ا 0 امل نا مب وربالا نع بابو هادا
 ميلف لا فانتا بسايال ال مالا ينحمب انمي مقتل نأ كتخئمود ود زوم لب ميل
 تيبلا كلم لت هانوشل علافزغامولو امل تبمقس وامين يرأي تيزي غانا و
 ان 00 ا ارغب
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 اقدارث ءلجال يا توملاوموامبا كما وويل تلا وسل ةركتهنا عنرجلا نما لاح
 مرسهلس هلسالا اه احيا فر ديلا كسقتلو يوتن ايفان شيع جزم. حاب هوعاشلا .

 كمايغتسالا باوجوكوتف ,لوفو عم اينتسالامدخنل ةركس هنا خيثيع نمالاح
 تاقوسلا يورو وب ركن لاهل يحاصو ئابلاخيزوتحا هل ءاميالوعنسالامالا كلاب

 لمان وك ذا عرما ثا انتقام هزل ككءاماهرض دكة
 ةولينا نام هيداطيتو ةررتولعوسيذلاكو اوعةفصلا جت اههفرلو اول اتةنموتمتل
ه برصنم ان اهيوييس نعرو شم او دي دحءاحاَر حويل نعالا الضب نسولا

 ازه

 ل بسم داسطعو نامعدهاشلاو ناباوجيبيرملا أو أمور ايييبحو ناك !1
 نزف اتوا ةفدازتماسا ايا لامايداصو نطل ةروأم!ساييلعامدتنترلا فايل
 متاكيتحماركوب* يسرب عيعاط تيلست حالا لوهو ملوث يطعلاوضو يدصلا نم
 روما جييلعاموفتس سر يصلا ئنالاح قو ثيحامييجو ا طي دهانلا *يوئع
 ءرنحالا لومو موق هيياوتبا حو تيلستب ىلع اوديو قاوعم ا نيمو قرم اب
 ينمو لنتسا ياءأب | نيحل يي ا سلو ىا أيا نيحالديعوبمءرملل هينا ضسالْفاَع



 ليس كاف تارقلا م اناا تشنشوت كي ةفوعشم «ةييميعمم لا ناعامرثتنارلا نمالاع خو ديفتلفاعي رهاتلا وم ا
 ش ْ يا وهل الو ميد

 5 الام كيناتللال ئلابشل تلاد أكلا نم لاحت ةرال ىف ةئاكن او ة يدم تايبالا هدر مع هفاكالا كانلسر اامو يف امتالوتم انور لكول مخانلا ٍ ول ل احتل ْتِْمْعَشس لعام
 تا ىكاسرلاق هايلانااليأراتانوع عجرلاولاءادحأو كراللم ناوتنبا لوتس انا لاقو ءلوق دككلانالحؤانلاو تتم لوخلاو خللا سيرا ىرتتول قبرممحلا لاح اذ 9
 هرمايلابالع نامي ايل ل توارام لول عاو تبا مج !بيرلا
 ف 0 انيدلعان لاه اك قلالا مب تود وم ق يفتح دوضوم أيل هيا كرات 1
 اي مجيب اق يتش ملت لشد لوف هزويئسانلا نإ تعا ١ نالعالب لاح بحاص هليل بسال م كوالطم ا قائلا حجقو ثيحلوحاو يف

 ب نمش اونلا بلا وهقةجلا اما ايدل لل ذو يلاط
 اب نم موكا ب اهنغنأ ساق + معجب للا ءاًمضغمويعوم حلا تنل هوت . يي إل م الكرت اًييَطُح يانا اوبر ىح هما . ع يسوسح أ ا : اي 0000 دست اناع هلوثل# موكل ملاخ معمل كن م
 قر كلا هوانا راسلاو و يزداد تنل زر ضل ائءنالاع ابضفمروطمو هير رمغأمو م ةدهمسموصوطت ع .قريضلا الاخ وتو ثيم اسياد
 اذزخوب .تيرموج ءلوفونلا وام ديلا فريقولت هل رف بشئلاد هللا يل اح

 ايلعةصلا لومم موو ىكالذ )لما لارا عل الا رئت ويف ذ عنتيي ياأيجرست 5
 ”وصلا وع متن ارجو الحال هنا ماش نبارضاخأ ىسوءرلاول عاتا نعرف مود

 لورل صم ا عدن زرتحا ضال اايرسموامل وة ايؤوصوماعم عزت
 اد ىلا هل صمص غن اناا يائلاو «مسقلارا ديالا تمل نانا لاثعلوالا 97 0 ركع

 00 رسم لالا ا اوختسم دويعسو هلو يررصمةعتل صرت نائااملكلاملاد
 ردو أم و -هئباجامو هلوث

 : 10 با -

 طن

 مم

 مع



 ليعزلاطعرر يازلابو ٍفاكلاضيزوكو فووخاوتييوبجطشرو وعني |ةئنق
 ويضلائ مال احر كتح معاودا ينيعق رههاثلاداجرلا ئنو .ثعلا نوزامةتليضو دسوق
 هيبقحُ ءارو ءلوجيا هتلحارؤعهعلخ هداز بغا نمزج و ريلعاموئتتم نط ابو ورمل
 ةلمملا اخلا زجر اذعو لوالا عير اغير طعم ة عبير وج وو زم ا ند عجلت دالاو
 لال الد وعي ملك كيرا يلو يدا فوعواعاش الا لوقو هلم يملا اولا قيّجْيو
 ساظوايرابو هيلعايرتتمفلايرو حلا وقلانمدلاو تو ثيحَدل يدا فذهانلا
 ذاع ا نعنم نيو حالا لود هلوت هوامملاونضةةالاوملاننالو و أع اكن طوع مدعي مسد
 هباوؤشت نادل عيا ضن احلل عئابيوصنموغلا»نافب هؤام كتم اطاؤم و؛ هباورشست
 حب ايايادورتيااو وو بادب شتوهي لمعلا نضوا سيعِبنْلل يابو اثعتم لوعغم
 قو ثيحايورب :لفل يق دهاشلاو ببعنلاينوُلا تبن م:ةضلب هئويرتش نأ ووو
 ْن اكرسائالاد ناكوطو ايم ايل موقت هيلعممووّتس نمر ورم ا يمل !ننالاح

 تايوطم ناو امسلاو اوف نم هأوك أمام ءلوق هنع نحاس نافءوهو اهربخو هو * وهو

 مسِْفإومملا اح افطع ملوث «مبلا ئسللاىيراتلاو تانوطم بمعنب يا هنيعب
 اناعمو درع 7 9 1 يانا جل دوت ا سلا ىأ
 ئلاحئب عنف ] طسوتل اهعووت عئو مِيرَصْلا نيلاحادزومولييشتتلا لمذا عمنا

 دانلوت ايحاصةلماعل منال + جوس رع نم ايم وأن عمو 0

 فحول لوقو ناكل محلب لاح توكيل يحوا اى ناكا دراما لعاؤهوملو
 م العلا اذ اناييزذا وكدا دع
 هازل طويق لري يول عضمملا ف اههنمزحاو لك عضو لوثر مرعب خوهو نهي نهو
 اعدحالعاَعا ةواترلالب لكنك يل ءزرخالا لع هتدابز الدي اعمالنا عضال
 ناو لو لشافلا لادل زفت بحيهنا عع ديربعاس هواومزحالا نود لوالاوهو
 اهنإ الطوب بريت د4١ ةعَف هوعتم أي جاصو يوغتت
 رملاو ثلاو_زائلاو ليللا ملف ءلوقد بيا رفلاو ملا كلو ىلا دلو قف
 دونم ايوا اق يلع دلو ايحاسصد ب فدصهانعَبَممو هدرغتسلاحتائعسو لاو

 لاطدويز اوجرومصعنباعئبو هل وك دحاو ىلعل دام دورملابو عومجاوينيملا لميا
 لعق لماعلا نكيرلا دامب كلذ عنسديش دادحآو (يجاصراك اذا اموهيو ىارغل ادي
 مهب قولا وحالو تبلا موب ةعفل موي تقوي ا فلل | اعاسايت لت ليشنتتلا
 لائارر ادا يو [1لاغ ار ارعصمتيقلو رلوت يب ىيلو ءاوعب ءيلازاشأ اك
 تتلو ميحاص ل الكيوي نااميدحا ناي طرد عجوا نعي ةيْدتْوْبا جاسو



 ءاسب تويج لا لاعو هلو َنَولَ تؤضوقت ل يصوم هفنإو ال هيلا لك نال ينعلاو ةيقتا ل نام راما وتل لله ضرونل اه زرزلا فْوَج همزجد مدزج
 يا عمو هى الكئ يطالع يضرهاشل ا ءاهاوه انإولس وار و َتدَوْف انعم كوه تأ د
 آس اوغتدازو ةولس هدر يا ةولسلا يتسم نيسلاضباناولسو يللي ارعسا
 نضع ئعاهضحب كو نخيال ىاسيو |د] نوكت ىخاولئملاو نعم ا ىسسو لاول نال لاخلا دوقنزاجناوييقلاوو بزوال هيِئْبَتوو معلا رطب يف اب يحناسولا ىكع نما ذعد
 كد ناكر حاولايسمتلاو مهإامويستتوهاًماق هسوصتلا نخ ملا نال اك
 هنالويلا لسع:ةقاضاب يصقوج عب ايسقفال عار اطنق نوزغع فو مديز وبال
 :ليرداشولو ةذئشؤ لوو ل عوغو ناحبر نصغبو نامر بح هيرتشعمو ملم نعد
 ل ايجاسل ةركومل احوزه ناب ماعم نيا رن طع ضرع |عيجو لك مرالا يف ىئمال
 ةئايللد قيمر هاشلاو سدوعلا ىولاد لوا مالانلا هيحورت هوتقب هلي[ هب سمو .6 اهناظيس لاى اركم ةرس مللكلاهجو يف قفنو/ويبللاقو هلو اهلماعل

 هن تلتن ولا اهطخوا اهاظن نس! دا يد َعيبَكلا ةولوللا ةررلاوايلمأعل :هوكوس نوم ئ لاح ياو يؤول ىف قررل اك هنن نمهبحمل 0
 نايت مارب ]قابس كمؤس هزخالا لاخو لّزح جاضالاو ةوانالا باه تناك
 نيترلسى لو |[ىنسكو لص نعوم ارسم كراطسو تسلا فا يإ هيا هلا *مونرلا
 لع لِ ئأكلا ئمدل احهتو ثيحاعوب ف دهانلاو تقورجل دب يووبو اراب سباقنلا
 يفت رمومولا كي قيليال اها نرمّرال ابيل هؤكوم هل عم ومزلا ٌكَتنمتامو لتا
 7 تليراركتلاو اياق قرهانلا ءاعارا دعو ءاي اناءبعضوامءاهاتاعاترق# هبولا زم أ ما له هئمو هل وف يفئال ي] الوسم اني وشل ذم[ ندم دج

 رمان او 2 . ظ ساي حان نمرما نما" بمعللاإب دل الفرن ولاو «نوشنوكربا ل اترعم حا َحلالامو لوقةيلخ تنحو «نبجا اا يراهزلو ةماثلا تمير لاقي أير تا و ليواتي| :ةنساع]ر هرج اعدعز غل اهلعزسوا يحن اقع فانا فاعلا



 .ياامهتئوم ءلزن لزملاونسالاوملا زرقا ادام ادوتلاوئيصمْؤ رعالاز
 ,ةود ننإانا لام ملوك اراوكو نبل: | هلو ةءلولب هيئات ةئص نيرحلا
 ةرازد دب جوعودويملا ةراو نب اسملاق هراعسانفلاب ة وتم دما
 اياز عادت ليعا ةج يروج يجب ايم كناوملاسماعاةزادو
 ا ظ الاجل ههنانو طي داتا ار مو كزاكرا
 لاومرفإب ىا ذود انناوارللوأ

 قتال نام ا اجي هيعمم احلا ا

 امل دالاس هيي 7
 ناو الملا انعم لأ نعد شخ ل فلسا
 يا عووبرينتوبلإ فت ملوك لو اوثدئع عومواولا ناد طبولاو لصالاوينيعلا نا

 لحلم مهل هياشم عب اضل نال او ميزا اجروجيالو ءلؤث ل دب مسمر

 2 ايزعزتفاوانعع ريتك ثدلالا لوقو هل قمم لااعلخنالاكوواولارلع
 نقلعيابحلل 'ةىالعئءوهو ل اوععمأل ى وعام معزي تسل كيبارول

 او يتيما اتا كيحئمال نامل كباس نس نمور اعدل
 اههفب نيملاو ىاَزلا خسامبو لثخا اياووزيوتتناآ أير لتقاواق دهالاو ةةلصوع
 اب بارما مل مونحا يلوم ي ءاملا قع موب ىبلو | مط عادل كوعُم هنأ نومهم

 مر ]و توي« جوي اغا تيت الن للون ءلوت يمتوا غيم ما فود رشد
 همودو وابو باز دان يلع لح خام يايوللا هاهح نيا معادنع ملام ءاكلأم
 وجم دج حسوب بحي يا ف اكلابوبرعتيلخو تو عراقم ا باشا
 در عتاد مياطير اواراداوفلا اهصزاج بانل ام ملوث مير نر

 دج اساسا جيب ليما دو اولإ يع يلغي حاوي
 0 0 قاما وكتت ايتلاد ل اتامو او إلا لاق لواهلاسأ3
 دحربلاكراال لايملوت ومأك نهس ومعارك ملاحانلت بثيم يا أ هل ابنمونال انل
 ليج اضترالا موق اولو ثعاشل !لوقؤيومل هذ صاح هاراال وك ملاحملا ميك ايا
 هيترؤإهلاسلات ديعولا ننهنضيإلو كو هلوْمكل : أ: « عال اهيلخو ارسل اولعر

 ودعت دحو ينهي دعاك ماقد انو دم يدا خأسأهدوسز



 نالزع 100 اكوةنتلا ل ويجد جودنا يمملاو ةمات ناكذ قولا م فص نينبا غجؤعيبإاو ةنوزعم ا جيررلا قرولاد ليم مذاق ىعرأ ا ييكس لاق هبال دبله كاكدتل "ابابا 1 7 ظ هتينكاوالال قوما دتوحر نأ ينبلا وا شلا نعي أتت نم مرج وع ياوضول اب هندهم

 انئنتأمو ارسلان أو سل ولا بئعوسسو | د ومتته طعن هيث رعأ بحور جر فما و املا قس نفل نانا لو بما نونا نيعل» تايحئاتن لوب ىووبو ة عاج هلياقوب حم نيكل انشلازب هب نزيه لوجماك لا اللا هلك غتتسالاو صوم قزيضل ادازعا
 بح لوتس م موس نانا عووهملاب ملا

 تا يا اورالا ل اولا بحاض ]مب عيعبومبو يفاثلل هب لشمس مي 3 71 را اولا ظ لمع نول هلو
 ْ ترضخ رول ةومع لوو هلوق وع و اكلواول !نمال اه )عجول وأ دن
 ١ ش / بي مج و ب مم 1

 ا

 ”يزلاراكل نيسنلاو نادلا 2
 ملوثويل بأسم بِ ا

 ١ نيتي دخت :: لو مول وعر ار اجا يضلل
 ولا عيوب تمحو وعامل مآ ملول يلا ادوات غيتس
 1 الاغا وداي نان اعلا هانا هليلا

 نقلا, توضن يال ضلستساعدازعا ف ةهاشلاو نس ةزيخلاا نضل وهو ل يللاومش نوف يرقو وكاجول يزوكلاو امدسر ل اظلارابما يشتم وس لصلصس ا 1 ياناسو لطملا نس دلطاهبج تايزاماو للاي 0 0
 باطراف عيكسلا قيغ .اوحأر مخ 7 للود و ملوي : نايلوهوالل كل ونحرج
 .نعنززن مل ةيوالاكسلا هير ناؤارا هب قولوا اهربكي ب يطلا هب قبع ايرصمابلا مس قبملاد مال 0س ا قبعت رعاتلاو وا اهيدلا باهي طلاق هزالا
 د ”«لوعئممرزرإلا بازمو دات لاحتتلخلاو قايئلازيلع تخرطادأ امل لجرل) تّمحل

 اهنازعب
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 ماوس محلا, سماع باميلا نائل لو هل باتل مسا لافغ هلا فيسرافلا يا

 5 تطل اجد مايزال النازل دا يقيل
 0 مثعراماب ت نيؤلص باب نئطُح أ ومك
 9 هبا 0 0

 اح 7 سجاد 10 "ت0
 0 قدح ماعم كتان

 . عل[ يقيورضتوازيعوزمبترمسان هلو ثوم لخأ | لقد لعل اان
 يطل ب لضااياعدتل ةيعلا وذ .الكومو لقا ها ضي يي

 . ايا 0 اهنا ككول عع نيون يل والا لوطلا ئسبيقام هل ع 0
 ءملعافو ال ساعلاة بش لاعاو |مْْوْف دنس لها
 تسلاَبن ُرسارقعتسا هون اشْوو علو نلوث وتعلو 0

 .ال قف اهلل عني يوصشُم ا أبنذقرعبال | لمل ادذهرل انلاو ايملاعفو ةميصخم ٠

 ال دا م|ىالائ ملص امن اييبل نمل دلك وعم نيضتس كي ناك لو هنالْيبعلاِ
 لاىاميولاو ىو ئياؤتن وم انو ملكة مص بشل اب برو ملهبا
 دويل جلا ميالاومو نوبملا نا لعاب ياميلعملم هلماعم ممل إل سمرا رعمو

 اعاني بصي للا لو نسازخا يبل فلام بنل زحل هيما
 ,نانلاهنيباكملاجوعاعا ةقبتح لا دحيه ب
 يلام حيزا |قءملّسانهأيإ ٍيباماعرحا 1
 تارشم اى ضيالور ارتي امد قم اود هقيشف ليف ييعلا هنيدي مدارج
 د سب ه7 1 عض دويل داس لعجودعأو

 تافنت َلاَعِن ةئرر رك ود هساوب اهتم ممعبل مج
 قولو عزذلا هل أحال ا | لاهفاَو . برع اريحا 0

 هنال نوملا ىلا وعلا دن تلغت عسا نيس هآ تيل شتت تا عسل عائ ادو
 لانا الاب حاضر وول مل اة | يلعب مدع لو نوم



 ب هر وعول اها ن اعسوبزئنلاو فرعون و بينقت ميلوملال عمل الغنم ىتنب يطلع و ةلاها تكلا انزلادح عسا لافإلعةلاها بنو لامك لياسل ا لتع ايكو لايم انعام ل ليف ايلاومل ادوات اهيماغيرو اني يضنامل ناك المر نا هلسان
 نالرلم اعملصت هزل رجوي سد هلوق هن همك 0

 لعافلا لا ةيسنملبَق ومو اونمم ا لوعفم او !لعاتلاىل١ةسسوتم ليلا 0-9
 هند هلو ةبسنلا أأككومعملا لوممملا يلا ة سن اسوا دي كيسحإ وع ا لماولا لا ةبسان انستا هردس ينوالعر هيدي ةَسسلا عاملا لو

 ٍقلاو هلوق ىاتصلا لوعنملاوا لعاذلاولا دبس ليا ةيسنلا يد عمو
 ظ هنمعب لسضعتلال مقا اين لا ل دغر لكم همال هسا فوعو مهلك هئايب قال ١ بملأ لباقملا واربع هب الشع نال خاوهعالبجو املا نسحاو هوك
 ذياطيلا 0 م "ناز نال نلت زل ككنا نع يادي قت

 .ةيطتكلاو نأه ثالثوا ةبيو قصو] قاوا نأ ىلا لطر قضوا افصند نايل ركودب هرم حاك ىلا ىوماقلا ولات كالا هال د ها 0 هال . دب وب جلاب جب كادر لاتمالذا لحجر عوأ 250 جد امذ ةنل اوبس أضر اوهسو ضوارعشون 4 عمم
 ديِلَتسو اوفكاريع دهماعو نالطر امم اوأثم نع ةعبسو
 ظ ةفاتإلا تمتاز ثلا .وةيداسدلا ةسسنا يقرا يلدلا ا راس 1 فال بنل لام نيب ايلا نسولف ةيالتسا وعن هساراعام
 , 7 ارضا او ماو نت ْ اممامندز : ام دويل هنأ معاانمم و

 دووم ريشي الا تما لالا

 0 ظ ا 0 ا اوي هدع 7
 راما وعلا ئمواوُمبلا نم م ككل
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 ىبيلق ككذوحو محار ولا ئم فن هرشعدومحلا قد جار ولا ئيرلعوجأ بكوم ا دوعلا يق
 مانمطتوواولاق مئمو ءازدالاهطرشو بوضنم ا عون ديالو ةفرعمزدال ( م طضا وهم نيو ورح لا
 هركوماشح باكا طعمة موي | وُوِجرْصلاو ءلبقام ل دباطابسا نا اطابسإ ندعي

 نو يوولثلا لوند سواق ئةو عمل نكههشو يتلا يفالا ني غل شيان وجم لو
 ى واوملا هر نكلاضيا ةعاعنب دهاشتسا اع بوج ؟ىايولحر نمرلا عنف“ واوسلروب

 لجيل دونسْوبم يايحو نماوم ا سو سواق ئ ورد ديوخق زي يلا نال هتحجشال لاقث
 نسحا د يزو نمير اوجاع«انشتسا ئيمولو ةلجْوّسالا 'ء نوال لعانلا نعلومنم لاو
 مو ىراغ ئىةر درو ناب دو دوو يهنأ عسي عنسعم اع ىضن ووو بين ةدال ارجو
 هشيباك مل ةبسلا يذ عمو كلو دل لملم وزميل ياهي وخر ستوملا
 نسما ىو نأ يتسم ايو ئسعاِ بروح 02و مولا ناظور"
 لباقوركرايزلبالم بقتال ع سفعت ل مف اوههالاد مب نسا يل هن! لقتل اعيش كر
 عيل أماه ئ تو ال دعرف يا لورعلا ب ريدو دوسالا نيا اوب ارركوم ا تيبلا
 0 مم اب مطصا فرز لوفر ريك لاف ارم
 ايلا ىّرحو ةعلابرمأر ملوثو ريعيف ءلشم مروج لد ىا] ملا نعع كلاب لوهلاع

 00 داش 0
 أب نءاسوعةودازاعيضو ةيلصا ه يم نلإلا كلم اشو نائبكابلا ئدحو كمل اناس
 ةدراوو ه مهروس نبا ةمسو ل موف هلت ودام تيرعومد له قر هاتكا د ةبنشلا
 شيك ملقموهديسلال ثب تددو «ايبيصا لبا اب اجل عريش ءاطتتلا بصعاتأك
 مجواصلا تو نيولا ممن يبعحلا و ليؤل ئمويطف ياةدراو بو ىاهابلعام وان طعاذأ
 رناخلا هوقماق ظوحو ممل! كنس ع جلب 0 هين معاج يا خبطع
 تودروا ةئورج ا بر بوح ههسوا اع َدْسصَء حصا لل ايوا ابنيضإ هلْوصَو
 5 اللا لي ملقعو - ياوهعب حيسلا لع وسو و بيرلاوهو ةذميل !! يول !لئبررعل
 ياوانلطعو ىرع عسي مو نيكو نأللا حِين رواوهلا لوطا هدوشم ا

 لأول العا مدتماعبمت يسضننا ثيحآس يف وصال اوالاس يأ ةيْئسْفلل العلا هانا
 بغي يزعم بصل هنا عيعو عم ورم ماما مياس عراشلا هنع باجل ارسل فت ةدوكل
 " وربما ارفع نش دمرلا» عش انعاش دارا اذا نزولا راق والتقت
 سيبابالو عباسي قيْصااعوواذا تسيلو :شضحلا لوقو مْلْوفْوِفاَو ةرال مل الوصال
 اًعرو يرهاشلاو عمم يل: يا عراضي تلم اعو د قيضا | ءا أ سيب سعاد
 نيو ةروصزتاب حراتلا ع باجاو اور تم>ائف هئوكل ماعلا عام تموت ب ضنا ثيح



 ران دحادلا الكوس لاو تلعوم الثمار انري لانرانو زمارت ا لوف ئموزت امن هلوث , ايايإ طيب ماس ورنورضوصاشنإلف يظن تارغلا وشن ناكامو ةوومجلا ةيادرلا نأ علجرلا نعووروزم,ناب جيأذلا هع باجلو اقيم هدوكل لماعل العام وتمإووبت بصننا ثيحل بفن رهبادلاو مخل يم يوعسلا يلا لاق ؟بيلت َقاونلاباسنم ناكامو أ يبيع ارتلل لينا رنص) لوقف لوك قييضا اعود قنا ذا هريوتحت يشل عضم يضتنآ ناب
 دعي غائلا نع يايا ويرلا ايرلشسوطورماجماسالا ءلماعلجاموّسم| رجم بصتنا ثيح
 هاندا وحول اءمسرملا فورح ب ولادام او نأ وع ئباعبولاوباميم ا مس
 ثمة فصودالا ف ثرثغاال تانصلا نورحو هي مطبرت يا منلا يف! لمعلا نيتاهئال
 انوؤاسالاباخيتتسال يا نورلل لاحجأ مساهنإل بشللا الو ملوث | حويعو ٌءيِمظو ضيعبت
 . اليصفتن اني اعواوعوالخوطو ياانثتسسالا قر ةاييكوس مل نن(اافاتسو
 دقوايرللةبارغل ظنلا يف المصير كو فايز يتدو لاو قالا هلت انشتسالا ف مقتخ
 "ةيروصلل ابر اال عومي هوه نيعنوم وجورج وكت لاماع ملف .عراشلا عك
 . يف تيجمإ وهؤلاثلاو هلو نوعوواشح ن إم يلع هسأك عضاوس الث فوج حن وكست
 لل ووص ةنرررصم لريزح نأ والا و ازهماصومب نا ترم | دا راج نوكتض نضاولا لعتت
 |تلاتخ ؛لوتكل وق ىءاجونوكتالم اوسازةليكلوغايعساهرموب عزك يلوب اهب
 امد بوصن اكو ساري عنيا مجرلاَف ءاعزك وهن ناارعكك ناسل احا عصا سانلا
 وميك نلاوإوباياقوضم عش  تناادا ثيحرا ميك را اد اطعلاوا و خلا م
 كيم اب اوجو يوم ل صو يف اييولا ةئبانلإطيخو طل نياى يتلا عش
 قف اكامل ضو ةيررسم ااه لع ت لحد يحاكي دعاشلاو جيوب ءأوب لوب اكدر و اولا
 لعل ععاذلا لوق نوتمل[ وشساو ءلوث لمعلا لحل وللا ايي لملا نقي ت نكي ا
 ٍالاَع ف حَواحَو اجثيحلمل يثدعانلا ةانهشم ا روم |ناوث ءانيلع لضف سا
 نا لوق هنسو لوف هب ادتبالا يا ينعم جير حنوطتف يعاماو لوف اعردشو َمناشلا
 [م.لعانب باسسلا هب نصف ببوةوبارلات نب نيفوضححيوتم تعنريرهلاامب 2
 انيلانوارعم نير يعم نيزش يصمم طيب هلا اهم . زاب يالا | نم هوتقتعا
 ةجل مج يوما د هاشلاو تكرعو تعسرو يت ععوتو قايساكى ينم زعيصبتللابلادا
 تروي عدرسوعيا جيمكو تكي اجي نت جيلا تلم م ةغوصيا خيو املا طعس متو
 تطاق لقلا ةزكر أنتسالا رعود يرَبتلااحرطل نزح مميعس رعلد|م ا لأَت
 يضعزلار لعو نيزكألا لوموهو ل لقت يزخمراماو ملف متملا ف رل نرحسساصوع
 ل ا ظ اهتولوانياغاوريتكتلالكليلقتل عضوترل ليقداعه لق هريزثتلل يليق يجاح ا نباد



 عياد هنقوحد و بر ؛لاق | كت يثكتلا يف لعبتستو لوف يئاذاتنتلا دعسلا يلع ةينولاه
 ايمو ارلإ كم وهولاو ساوبع نبا نعول اروع دمساو ناروتو طع ارل ام *لايفاو شعم ئموكوساو
 ليقوجلايهلاو درع فوطعم و يساعجوكوساو هيمو عا ةّصرا نحب همشرع هريكلا جرا
 ردكلابلتقوجةيفوعلااتلاب لاق! كقوي هرج ولم لكم اوه ةدييقلا ايلاو ناهس
 نيني وسا يبو يوساى ا تريم تاوم رق نوب ّمللاو ورع بو باوجووز ىلاونيؤ
 رينكتلل تزوتسا اذا نا جراشلا ملف مضت دمر يقر هاشلاو ميم لايت شع ئم
 اهيكلاعول ماو ايتكالانغت اب انولإ اخ جابعلالومك لو عوبموعو ينل الا وكمال
 نب تابانولاو يلح دب ىدومو هيلا جرب يل جريفغم ايش عوار اجهيابعلا هب ئضو .نرواوأ
 تائائرلالصما ايي عم ص هاشم ا'ابتكو قات لومتسالاو عضوم مسا :نيملا
 اهيكرهاشلاو تاران ملاكى لاهلك ع ربخأ سم لاعوا ماي هو هنمة بيوت لأبن ةيعلا
 ةفوطمنابوفاو يورمالاركة وهو لعو عجؤلمالا 4 لاعواو منيع معا اغوا ماو
 نقاوا تايانؤلاك لاعوا مال عجؤعب تابائّرلا ٍلعانطعلاغوا ما تضر وجو لص شلا لع
 :الظامالاق يال دوم ءاليولعالوالبسؤئومالو «انتاو نحو زاخؤس حالا لوقو لوك
 راجماكال يا نوكدزبركي دهنادلاو ةحورفل حو نيل جلب الفلد جور لميلاو ةندر لاذ
 ىل العب نميّشتْسموهيو لاعلى نعب جوزملا ىم غنام ا لظانلاب الا الو ىنصولا
 ”ىووأ*هبطعنمتوؤعا ابطع هبوو ؟لفعا وص افوشو تاو هاو «يىحيئبارحا ودنا

 اهيشو ىهناوا ةرجوموهزملٍ بارو طوسنسلا لعْئرش [! ا لطياحلا ىو ئمءاو

 تار لوعنمقاَسا سكرت ,لثعا عوصو اهمرس ئاايشو راو يا ىو رج وصحه فص
 راظإدوميالم نيرعلارئعلو يود ريضلا ع يت لغد ثيحوبور ييرهاشلاو
 دابكوهوئم هين ىكعرطلب بطعوبوب وة هبطمةمصاظلاسك ؤا بيس ابطعو

 ايف لهلائعوا موتو عفا يلاواو لوتب وسداموغوويثكتلاو ل يلمتلا يا هنانسربلا
 ررعذللاشنيلاعلا ىنلكهتئار ميك هرم سار لعر ثيلوفاذلو لش تومنم ارو
 اهعباوعاتنتسال ار اوجا يماعانم] لوم ئانلا سؤ وح نفيعبتمل ملوث تفرعيإ
 نايبلو ملوث قفنملا تعا بورحلاو نومحاعاوتننتى جوعا لبق امم عاايبرو وحلا نزكو
 'ىنالئفرصو ةف مناف أمن أكن !يضومريض عل وصوم ضو صا ّيمالع نمل

 .اي1 بعد نءروأتس| بوكو ترو كلا يا نادوالا (سوجإلا وسجل و عك ناك
 اوتبالو ل رثرعابالا نهض نيديؤوجكمو لوف يايام بل الار مو مل وف بحتذوح
 دقو ',قوكلا يلا رمبلا ئع تسكو مكو ولا لاثماكاشو ايتن طصيامض ىاةياغلا



 .ئائازوتو ملف ميعبلا ناطينلا ئيس | ووعاوح وصخ انّتنأ ىف ادصق نود ثمادتبالا عيا
 رض اينرلا ةفياترلاخ ٍراقلا تيرجوت موبولا يلح, وي نامزا يذوب اقويسؤسي
 امتمومواًوفلانسوهىازموملا لاو ئاسعلا جرعالا واحلا ىلا ناوي روم ا بادرت ا ريف اسن يلا مويلاوهد بولا غاي إر هيا ئ ولحم وبد ناسزئ وه ألا واقونيسلل نون
 انهءهتبابرب نيوصعي و ءايح صج معلنا لاق ملوث وسلا سبيت راجل الخ دريخت
 نلاطرانيارع نيا نيسهل نباراعنيوب افلا نيزو قدززؤلا مب ةمح مسسمي ئيحالا كب
 اقزهانلاهليللا لعلب انعو نوما انرل اوخو انفحتالا نس ععنو هلعضا كك
 الءاذ و خوك ن | كد ع عييعميف لوي فنزمم ركل ةراج دياز يو هلو مت اهعزم
 لوفربارينئاج اهوح اوتو ا دحا ننمسوت )و الوعتسو للم ان
 هاي ل(

 تلاكيراتبكو انلا لوف لان يشتس رداع غيلاوشناو ملوث ىحإ ئياع ل اثمو عه
 اهلا ئ تهز ثيعوارالا نينحيو رماشلا و لليبرحو ورح ا رش م إعبال د اهيأم ةيئئبصوكب اي الثعو جوتو َنوُساَدْلَف سالبوغم ف اىكدزل ىلاو'ةنانوحُونالاو ىبح زغاوكوبامزطل و وب يعم ا جوملا ياريضو تعب ميد ويصب ينعي ل ظمو مزج جيون موز ءلياخدب ىصوعوعابالا نيتحنموزتّيو هاي اقل شع طبرملا اهب ليف جدلا لوق د موق مياعلا ارسال انهنبالاّمفِلب موال ازيع باجلو باييخلا يق ندر ثيحرعاس سف قدهانلا» ايلا نبلاء زيمجل ايزي نبا ”ملسرلاق عملا هرعوم اك نيب نيكد م ةعاسنيبانع
 .ثوؤيلوبلاالال كات م يالوقبلاّئ قوهادلاو ىذرلا عساولا و يرلاّىت :نلاوةبراج وا ةلتخ مصم:ليظوبا لاق هاقتتسلا لوعبلا نموت مو هاتقول كامل ةيراج زمأولا لو ل رف ةيوسالا ئصيعحل | تازنلا بج نعدوجرم ام ارسأ اودر هللا تأ يا بولا ىلمح ى مهمادسا كسار مي وتدعي ءلؤث ىنمج نايل إب عيال ئع ءاياوويعب عجن اويكو عايالاو رطل ق يش ئدرعلبالا نينح م وبلال كو ىف كسو عملا نال
 بف انرو ىلع هقوف بالا عاملا نش لاعبو َىَوهاَوإ نش ماد | باوجأ نبش لوبلل أمام رهاشلا ديل نيني سوف تيل ماو يحل سا عاش ادب طبت لاق .انابكرو انايةةراهالا اوشن اوبكرأ داوم مهي تيلخرءانلا لوقد دل وو ةرودبامال قتلا
 راو اىنزائؤجات اسوعو اي رحولل حلك لعل داكرب لومسؤيإ ع جوالاو :نل خط ياللا لالا لوم ةاقلا يدييتتسا امم مل لوطقمو نا ليشمل ام راطالار اونشالوباو وش يوزبو ايزجوملا لاق ممهيو لكم ميلعأ رضا ذا ةيشساو قالا موطع نش
 .هاوعى َيِووَحو يدا عموبارلاق, ليلا لظب وسع |نتساا ةوح اور قول ادع (نلالوقمسسو ملود ضاصتحإلا نعووعن أملا يتلو مل ف بل عج

 يثلا



 دف ريوس زمصعلا ىلاجرطقلا كثب ليطعتلل همال ناف لكاوكد ل ير حاشلاو دس شيلا
 هرج اع هنوكل ةريخاتلاب نمش ماعل ةدوتمداؤتو ملف جرو وص بوح آاجوا فاك

 يبل لولا بوعد ملوُف ل دينمو لصين ا لكي ةمخلعد ا ل دبلا اد تقر اَهافهَيو

 لاق نلوم وصل عّتسسال اواو غب دو اممم ةلث ناكل ظن اه رو هتتضو ا كح

 فاكلا دازتو ملوث يلع تنا ام نكمهلرتشصتلا هنمؤمجو ريلع يوم عسا نيكل ك
 نم هتصيقعع نإ, مالكلا مب ل املا ي ايديز نرينما نسوي كويل ىلا



 (]|لئانملا نال لخا الشوه ناكل لشمل ناكول هما ةر رص ءلشبوف هنسمؤلبو هل تون
 هلك نعزذيلإ اوس مان زبال كليم فاول اقام ءلتم لسن عيب الق نينماهلل نم َىَمحَت
 اذا ميال ةيبانكلا تدوطوب | كوسم لك يف ”محل ايم لاا د وضم هنأ يع وبن نوربوب و
 دو الم ينيج نع هوعدوف ماصوا حا ل عوص نع 0 اسم سني ل ئع ويعد
 7 ١ اواَيدبامْ ىف نانكلا هيطخدامالا يش لمكى بلال ود انياب و يس رعد اكسل لوت
 ليشور لمض مب مبح رمال يحاول «ةب ور لوق و هل وش ناد نعملثاملا
 خللا ةرمانلل نوه واي اكساو اولا صعب تالا ضع بوق عمجد ومالا وو غ) وص يا حاول يا
 نوتيضا ويك ل وق وتاني هديأز ناكل لامتلاك قكاو نبلا قار
 ةوهلاو نوهمرتىالا ملاذ"لتفلاو بيلا هيد بعدي نمطلا هططش ود يه لد
 دهانلارضو لثع يا نىعطلاكن اكيد لعام و لاحبل نلموادو كراكمال مابيتسالل
 هيما ةو ايري ءل هصوا لاه دطلا ءعب ليلو نعطلاكيس ياررتس لعام لصد
 هتمسل تول إب تسو او الملا ص بيذت يلا نمطلا الار ىلظ عري اطل يهبال سم اد
 ةلونكلئاعإلا ونمط ل طعم اطلاىؤيال عملا ل امي امام ا هيئَمَسِم يول ليتادك
 هارملا ماسلا وكوطي نحف اها قوم ءازئل اف أزد |ءءانل الويك لوث لكينإلككتم
 مازن لإ: .ك.اوملاكو هد رع اى عمل ايلل ا لايجار كرد يدايالجر وْلباَو ل ىو
 وهو لكس: دع ناَكلا نام امل اك رهاذل او شمول رو ىلإ ننل ابر اهقتب يود بج
 مام او ليلا عمي يرل ا مطلاوهبو ننئْمِب دوار [رملاو أهار د قوم هركصأوسم
 ةرتسماا ويلا شمقيللاب لايت سدر قو جسما لعرلا الطمي مم ا كوع لوعنس
 عباس عترشل هتوصي ميد عَن ياليلل ابر لرملا وطي نوحاي غسول اغا الذ داون
 نميب ه6رصو جالا لات هرمنما دوبل اكن عن ككمب هزجاول الورك لش هرهتع حامس ئع
 ىَوالَولا ييواج جلاب ججلو شنعرل وتب جاعنلاواضيب ع جوميبلار «مج جافنك اال
 الع علوجرل مسائاكل ان وولا دعاوي ءاسدوكل عاا
 هلو 'ةفاظتمةف يل بيارلا دربك ناسا نم نكي ةوسلا ليلو نمي بالا مولا
 يا لوا رهالانشملا يكل امال علا دال نكن تلجراوطسلا ةوتلل اكب هرخحالا لوفد
 . يه اهرخالا ولدب تيم دعم اوعشلاو باّوملا يفند هللا سكينو ةومللال لب
 كفن ملوبوعم يشل إن علو) نم ةر روم ناب بوصنم علو او نال يبل تلجو اهيراقتم
 رهنتملاو ةضيبلاو (درمرل ايرتتتسم ا يا ههالس ف يفت ااينلا ككاو هي رعزومىا مالا
 يللي نعن مو ميىلعداال بلل تلقف هرعاشلا لا ءلوق ةهضيب هسإر طعيذلا
 يئاطغلا اهلا للكلا يب تلاتحا ةيلاع درا «اكوصب | قوباشس نم دخلا هتف ؛نزت

 يووم 000 :



 نمو راشد 200011111111111

 لبد هيلا يبل تاجير هدانا منيب حالو كمالوعصير وبقتنابجللو نيمي
 ميش وعلو ع ىاأرب بوصنن لا امظناعدتتي هنن يل دلت ةرظت لاقي ةرحرلاه قاتلا

 َتلاتحأو هيل اعةارما ات ةوصو»و نزولل فوسلا تعم ةيلاعوم امتد

 اهكرف ع امدعب هيلع توخ ضالا لوقر يجر سس ويطو لك يجامل او ترتختن يأ .
 ٍترع هلوفن اطتلاءي ئسو ىلضعلا هراحلا ب 1 حازم لا لي او ون ضّس نع و ليفد

 عمد اهبوُظَم ات دهب دير رصمامو ؛يغلا نوف يام يلع ني دهان اوال يا

 ممارست ةسحلك قام لا ددر وولمو اياك ايسخيورنو املا بش نعاهرمسص

 انير د ميلخ سلع ىطع ايجرم يان ميك نعو شطغلا اهو اثسعا توقن يا ترعوبح
 يا اكس ندين ىلا ةالثلا يسو اررب اكدومد هظِبْجَعْصرأ ي ايان ار ىبب يت اخو

 ناكو نئثءودمدهدامؤا مقرادأ لو ناكمعماوا ةغلابملل ىعحرسم )يجيد كلت

 تعلم ذي هلل لاوفادحا |نودورع اهتروبابو ىا ناوتس نام ا [مؤغادرتم
 [ماوربوفل اءادتنملا نال عفر كيعءلوتل نص ظضأنلا هر اتخاو نيررعبلا نيربثكو

 هنا انزلات هنيرفملا نم َءوياطو شْئْحالا به وميلا دريك لحي نان ضاع اعرعبأم

 زيك رققصويلسمسلا بعذ دبلاو لهل ناذاشما انظاطو ةمانةووح ايبا
 هز! هلبتردعرملا رابغ و ةررعلا لوم ملثنو ملوش ءليبيش ىف لضانلا هراتحاو
 مراثم جاهلا 1 هقنلنابسي انيك بأ كى رد« هراشالا هدر د امارس

 ىأ امو يدب حو ردزبل دوعبرم 3 اراممساو نيللي ديزي وى دررملا أ م

 راثائم ميلا مير افمو“ ”ةيلمقلا هليل ادم تنم [كيحت روع دم دععادلاو ظ

 علطضي ةريُِصرِع الو متلزأمو هزوهالا لونفكو ملوك هلا ةهأتن 20 جيس
 .ج يع | ملطشمر وبا [وسرتخوا هميعصو ل لان ريزحاورخ* ع ابان من انسمإلا

 ارم تننيطآك يح ضب نادم دوماثلاو منلغز هايل | تملاوالويعاحب
 راهم اند حان مون ]يوما ل ماجللا ميس وغاشل الافرهلوف اف ةيمسالا :لبجلا

 بر تلخدو تانك برا تلغي ثامر قيضانلاو اوباما
 عيعد هيجل لاغ هبايراؤ ةراعر عمزب ا ع |: اع
 تاناعادتا اب 0و وحل مب اةددشملا ةزعومابليولاو
 رو ولسا ارليحملا 2اس رجح روج يجاتتذلاوركرصوبلل
 ِهبر اضم هنن مل .عربع قيس أك ةديشتمو ازا دج ارعانلا ل لو
 0 لزلاوميؤ يزول ب فاز ل هريخاونس اذن رح نبا لش



 و

 دنيساك دعانا نهدي بلاط ا اضاع كبل حل ينس
 ةاضلاو لوك رف نياوؤسوومس اراد للا نع نع اهدكق اكل لعام تلخد ثيبج
 - "وهف ةراغاترابكيؤاماق بلر مددصإ مل اعد وبنلا ىلا ”ةن ايحو هفرط نيرعش و خوه و
 أعييقرمانلاو هيتتلابد 4 هنوايان يا جرم داش وانو يف مهلا :ةرثع صملاق ايلا ل دعرل اك
 ولو وةقزؤتملا شب - :انلا هلق ملا ن يملا اومشلاو لعام لوخد سدو ترجي تةراغ
 بوزملا دل ئيةصزل ري ولا م هل لاب ةغرل ا اماو هير رودس جيل

 ' ملع رزة انلا# هن العناد رعت زول فو ملوث يكلا يا مس ول !ةلزسكإب مسبب
 ى هلااغام تلطر بجرم ايلا ميرمادلاو 000 ورع اخ كم امر

 موق الظرف, رل عمو ل ظن مل عد الدرس و بنرلأ ايفل مريوم نسمراجو طعم ورخو الع نكت 0.
 برود ىأ هيريحو هن اشكد «رمشيبال ساعدت جاوملا المر لب لن ةيور لوف يرعس يدحنت
 طسنوهوةةنينلا|يب هييريجفياديوجورابخلا لاو بزتلا ج :|يئلاودهاشلا ميمورلب
 معسووزححل لوف ائل أسد اه دح سد ملؤترملا م مدمر يجعل سراقب ب وفى لا بستن وش
 ككشرير ياهل وحر امد نعاهش ملاك“ موصرو تجدد ىصللتف سلا كرما لرت
 ةدالازلا واولا نموواولا بر نمل ونت نولاو الع بو بر نرحديعرشانلا هيثو
 :ندلاو اهضومو يوري اسثو نق ط زدارطل كلم يوربورليل اايتبتاىاتورطو نلملا)
 رعاه تايم ةرالا نلاحان ميم امن منزوج ا هديؤاعتلا ع ءاَيلاوايلجش ايا
 قواولارسايفرحسسو هلي عاج هءأو عضرب لوا و رم اوه لي لدا يووبر
 هاا ولتسل موملا عار ةهياتو سيلا ةرملا لاق ؛لورس عر املا عوكليل ووفر
 هربت لتي ايدو عروتسو|ملو دس .نولظ فاتك علا ول :كروىللبلو ف

 رضا الرقم هررد ناركفو اول اوانل اوين ورناهدخاناو ملوث ون عرفلد هرمسصل | ني يرساوت '
 ملوي رو لما لوبن ديان اياز هالظف قولا د

 ترحو هنن ةكزكلطن إب وى) نولعالا راف عرس اخ رئؤلاوسق لا نحت
 هنزلاو ةلسجتلا ةعمدنال ثيب انلاو ةيراعلل ترصلا هعنمو | عربوزملل ىسيق ضي نتل
 كامل اوريكم غيبلا نيريكيا يدبتو ايم باباع يربو نلالا 0 رطب ار نيوضو اقل م رطعأ اك .ارهالا عب
 نيس ورانا تسوون تعزل نعال لل زرفاءارىانيلماع زد لم اعولع طل از آلزل ملول او لع مع
 07 ةكرل لالا يق عون الب نيام اور دلع تلم طبريا
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 "ط أطعم لاضال ا.سا هج اود وكحو ءأ وه دروم شمال ةبيطوت ماله اعو دبئدهاشال عزا

 ابررامأ سس ]يهس اريبابلا دهرا | رسادعر هيوسسس لمحو هل رانا كدي 1 أرب رْئملاب

 لاتيداسنالاوةلامالا ةغلوم -ءىائيخلار ايلا نقتل امذالاو لانعال اونفتن كن أن اب هنو اولا دعب
 امهسزوالا ميش نيب هي دريت ن سس اى خلطصاو ميلا هقدتساو هتلما يا طراول ىلا ىريظ غضا
 امهبركئلطب]توركملا ليقو ميلا اماسمُؤ انلاو اناس مولر ![ليزل نق اككلراج
 ينو) ننعم منعت عم ي | ومس ل ساع لك انهغنضاك هايا هانا يناثلا لرالا لع هرزحلا لع

 الامر ءميف ناككن ايا حلا نيون نم ناساف امزح لوثر جلا فرح ئع تب اينل لضو ماللاوا
 الف نيوتاينس هنوك مضر وتب ناالا اذاضم هيرعانيثمالغ لة ديز نرل فاك فزحالت
 ل لوضدِبْف هيْمَدَق انمال ار دون ناذلا دحولا نم اونع درب نكلانل قاع: ريتال هنا
 نع ءاخلا ةتعف عاَغ5ْ لاقي ناكف انمم ا اع ببلا قدضا امال يا هيلع لج احلاسو ل2

 يساو|ريخالاو نيلوالا نيل ان ايفا لاس هنوكو اشعب هنوكيتنا ناي يل غل لنكن يول ناذدل
 مبوب لاهلعلا نمو مارق عبارلاو ثلانلا ف اكطنت احاصهئوكوإ ىساخ لا 3اكط قف انعب هنوك
 هرلاو معنض امبرسكع ريشا وهو ةينانش همرد اهو ةيثالث انهم :ئئتلا نال رو ام عب
 انابرثلا ر وسخ حاملا راوغتسابلا يرل ويس ن اجر ووق نعل باش ناسعل قوي د لو
 نسراوئملاو برو ىف ةرشل !سايملاو فاكالا أط_وم بس يا عيرببم ورايح اناجمو ديلا

 كاومو لوف ف نجر يند هواَسالا ن اه جابسلاراوعمؤ رمادا ومارئمل ا وسل ذ رع راها
 نسب احولنو قر نشالا ىوعو ىلإ مزهلا مروع محو هن دكر عالشن ىا زصالا نال زع لا شمالا

 بو رخاشلاو يناثلا رم تح ا ةماص و دل
 لعلاو 3 (منجا بسيد ةسالم د اب ايل أبكوكلا انما ثبحن اصمم لف د هاما واورملا

 يلع نايب نلعو!بكوكاى لوب ل مجسو يوصوملل لا ةيلعالا وسلا لاب ةرهسلاو معولاسرز
 أسنلا ياو لعضو يبوس غولطب تسلا از هنعرانس تناك ه تق ياايلزغ تعا ذو
 ثرصاعجا كيان اذ ئعيتمتل . اييراقاؤعرقرمتكانشلا لرد نأ ىلا ملم كتناكلاّيدو
 هنم هيدي سة سبالسو داء لطاغقلانالا ةفاشا يف دهانل او تلَع سن ايلا ئطت لاما نأ
 يضع ءاضهلا ناو ماوه ةفرعملاو قكتلا إن ي زكل ءرمأك بلل "بلل يئانالا ناكنناو
 اننا مالك سن اهل عي أك ةضحيرتع ف اذل او :نموم هت اضا لوال اني اي مس ةيظفلو يبوس
 ةهنيحلاب هيبشلاب ءاحاشل اًبزييرسلا يفدارو ةياجيئاشلاو ديمي َحةْف ام !لوالا اًينارسبو
 دوى مهل موي ناضْ يسوع تفل سسملا َمقاَضاو ةمارع دس وخوصوللا هما و اًضال
 الاوسضح ا ركل كلذب هتييشر انخاو ,يدرمال قانا نا: يوم لاب كن: هبش محو زرك
 فايشم انك ماسر ليت لاصفمالا ةميخنلا ةئهعدجوو حرج لاوونب هيبشنلاب ميرا كلذ



 .اضال يعصب ينيج هناذ يأ ةلث امل او ري اذملا لدا اعمبدنيرلا ذا لش ريك ال ايزالم
 شتقنالا ركل عنب ديرر يعل ويف الئمديز ةرياعمذ ا ةنرعمملا ءذاضالاب رعتبالو ةركمول
 مواّصال اب صصقتال فاضملا ادلض نائم دلك هانفلق | امنكل ”نلثامماذكو هوما ةوداتاّؤب
 كاتم )حبوا مركريخو ا هلل شمل جود تيرموعاتل طم ةذانمالا: صخب لب (ونع كل
 :َداص] مىدمئانمالاومسو ضملاوهائ نلثامملاو ةردائملا لاك امي هير اذا كريغو ا
 بونوزلا طوخ تمرلاومكلاو لعل اك نييممو سي هنلئاموا ءبلا تاضملا ربات فاضفما يشأ نا.“:لئ انملاو ةرب املا لا |مهدير |١ ذا اما ةعاج بز عملا هِيِلَس مساك ةقيونعم
 بودلاالادضمهعرس ارث, نمل ىيل ذا ملئ املاد هيرعتلاراصخال ةئاضالاب نائرعت مهلع
 يرلا_عاملامل نواس لوم. لل لكشبالور ركل ابرؤئش ازا ةاهث ردي وو مهلع
 راد دوال دسم ةنس هنا ريال ةفرس ياريم اذ مزال لمنانك
 تان ا جاسلا نبا لاق والؤالاو ترن ني داضتم نيب تعفو نا ارمسلا لافواربأ
 لالة ركن فوم عدوا اصيا ٌرْوايمإلاب ف و منيالام هييبدسالئالار تزرختارحاوريإاغملا
 ينفخ كان! الو هرهاطو هرجاكل ذلخ وا ليضفو ران لد هيحاد خر كوخ فيرتنلا
 ارهدبشتي !لبحرلابرانعلا يف اه ةيبشتلاو ا هعولا نسهلل يفاكَن يضل هحويلعبسنلاو يكرلايف عب باسذاماو هلوثريكتتلا بحاوال ساو لاخلا د فر اوملان ارجل كو بر نال
  مجاجدريشا|ىد ةفاضالاتز اخ اتيت جتلا مضر هي هججو ام هوو هيحولا ئسنحلاب
 ةريشملا ةزصلا لاعاولعمالكلا يف ُممَشمَو ملوث هيلا اضم او ناصف لالوحد
 ولت هبحولا نسحلاب ترم مه جولا عئرمي نأ ءلضاحو اذهل عيونام لعانلا عاب
 ةيرم ا ىسعو يدغرض ايلا صو ارجا حف هبمفدؤ د نوصوم اف عد ووري ضمؤصلا
 هبحو نسح اوخعو عضرلا عج اذتنال هريجو ئسهح از جيوم عنتنا ن ئمواعونومليربفلا د
 راكتلا نبيل ميلا فاشما ام بسحب ملوت يقل لغبستتدت قتلا نال بنل اسال
 نيوتلا اءعأو ا ملوديلايف املا اصلا نمنعوو صصخاو ءلوم لايجار لوالا نيرتشلا وا
 مهظعر لعافلا سال لاس انيجار عمد يفاشلا تيببا ةلشما يلع تلمش ايزلاك مل
 ,لأثو هلو لومنملا سال لاشم يلثلا جدرمو ني هللا ةئصلل نال اثم] مخل ل يلقو لمالا
 رهاشاوططزعلا هب يجريرجبلا ةانامرخو كتم ةرعايموال»كيلطي نافول انطباغ براي
 ريان ذا ةطيفلاو بو ميلستلخر لن ٍرطومو ةيظنل هذ ةذانالا نا انطباق
 انلطفر ور عوكنلا تعنو مل ول ردم او مكش هع ءلازؤو ةدار أ ريع ننطونؤم ا ل احل شم
 ةئاطازاوجلوكذ يا اذ انعم اما ب نوكطرشم مل و” لاهل لع يسغندو ءلوفازلو نر لد لع
 قاما نولي ناؤهو اهبانرماشم نبا دازر وما نالها لا يلا لاب نورتم لا ىسولا

 ديلا ظ '



 اذه لاترْن تيب هيلع رهتتسار الغم املا لعرل إب ترم وخلا هوا يْصَيلا انانعس ديلا

 خو نار ارث بس اهنوكو هلوق هرب اعبت مل هعنم مكن فانلا لعلو هبملاءنلاخو هبوبيسل وق
 ةرجإعاعو جوا ينس هعوفو ئصولا ف لا نوكيا لوالارم لجو هرب اكو ناثارّتس
 هويسعتب مرادل ا دارمارهر هيلا قيما اعدل لأ ن املا يف لا دوجو طا رشا نع ئاك

 لمح هبوب ءرسكلاب|يطسصأ هن خذاّملا نعل منو ةج رو ها
 نا يسعام اع ددز نوكل ومس ناكل |رج>ؤصولا يو ابوُكوه يزل ا ارتبيلل اربح فاك
 :فانفلائو ياماللاو نلالا نير اع مالم لا قيسنرل ةماث تل عجن !(مياتلعتمو ا ,لعيلع
 ذيئنح هبشيو) هنال لذ مام عزجللاو ىلالا,ذاسريض لاوارمحالاو لالا ميامي
 هناف ياا رئلارنعالاءلوث ممالغ ماقلا لجل الو بالا جو ن_كلالو هجولا نسف

 مه ارللمحاطلا نسبا ملوت ملرعتنسنالو لاب نرمملا يرجع ملاك ضراعملاري اس هرج
 ايميل و مرحا يف دوما يا ينازل اعاد ملوث ايام عيال بضدو نم يا,ىّتوم
 تينس|اماو ليراشلا ناثل ابو كيرانضل والاب هرارمإ هيوسس نع لوالاو مل و ثر ماع
 !اءا'تمزعستن جامر تزتتح | اك نيشيزع كل | لوف لوالا نم ملوش |طورشان ننال َسْضاّصا
 زازرنغافيا درر رصدامو ةونلا يا ئشمو ناليع ةنمرلاو ملاح 'ساونلا جابرلارم
 كناتلادباستكأل عابر لموعو كوم ءلعاف نا عم هنا ثيح تيينست ف ده(كاو جامرلا
 شمالا و املثشمو ملوث ةمسان عمج ساونلاو باسل ارم اهيل اعإب تلام يأ هيل |فاضصملا َس
 نانا يالطخالا موو دب مذ قدْررْملاءل الاجل جلا كرتممترلو "ذذ ورم" عورع
 هلوزلوئحاا حاهتنا ثيحتن رحم رهانل او نورعم ل طخمل موف دنع يك عاونلا
 لولا ةيرر ملف ىاذلا نمو ملف هيل] قاضملا نم ثيناتلا هر اتكالر خدلوملا نا
 : فيلو دهان ار ةبور لوعفملوياب و اوتلا ب امج لع نمممرمالا ل ل اويام

 يب اونلاو هيلا ن املا نبريكرتل ا ارباّسكالركملا ةبورل دب اعرمزضلا نأ ماضل
 اسم ا بوكيل نا ممالك س | نإ مطِباَس لا دسم ملغ لمقولو ملوث لساقتلا
 ةصا كباتوحاثئومءتيجالص مرعرج ناكرل هنا هديه اركد ماكو ئؤولل الاس
  قكلريوالب هب ارو ىرهلاو لظنلا لوو ف لغانلا قرموزت امن ازا كونل ا اجدبُر
 هينرمع غل هلثم نوكم نا :ىكمو هلو يدارم ا جص بو هسكعكا 0 ١
 اسئمرخا الاوقاريث نال و ريدا نعال و ىل امن ريد | ىلع لزم لا ىالطا نم دو امل نادال
 فاسلائمركؤتل 1201 وم اور كرم ام يف وتصوهو ليف نر بابيوف نأ
 فوصومالورسا ثيلكي ارذ وديا نرارمئاضيالف ملو فاي يح انيمسو هيلا
 كلذ سدعت دل عرلْس انكي ١!هنوتسومو ا" ةنصال رضا ل عيركي اء تنسوا



 ىسللاًرع |تتك لوب نا نيعتي هن افزرركد يمس تبستل ل لونك هدم اب ياثل ا ليدأت ىف ايلا ب سي |امريلا بشاؤا اما ظافلالاريغيلا بسبأم لوالا يلا بش اذأ ءلحرسالا يلا مسا ةفانمايلوي هلوق :عاجنيزعلالاتاكن يحلا نيعومم نيكرتسم ايف فضال نارج
 ئاسلار .(لكشتساو مسساىل اىهسملا ةفاضإب لووي هاف نيجلاتاذو ىلع ود وماكو
 ياض نو مص ناوّضوهبو أمرالل اناس ىف انمالاْر الامامسالا نسم دلوت هن دارت ىلاوشلا دو انما قس نوكن لم هيلا هتف انعا صصخختمن هيل ا املا م اعد
 ماهنتسالا دليلا مساو ةراشنالا ساو مملاك متفاس از وجلال فو مالغو بونك
 0 ةيضالل اال 7 ملوك مجلإب مزفعت مّمحسد ااهاناداحو ملوت
 يارهاظلا!ةفاسالامزلا ابوصو هرثع دماثه هد ترم داروين هلا عاما
 28 احالغ ةماقا ينعم 7 ملْود نم تاذو ى م 9 0
 رافنلن كسل عر دعم هرامصالا بجو اور داصملا عذري بصانلا غل ةماخادعب
 ياتلاد اردتم لاداءلوتو رعلولا مشل الويثكتلار وهعيملا دنع ةينثتلا هزه قكيللاهبانإلا ]عتيبالث كيرمس أسأو هرحو ليبل لاهتس از وجيد هيرماقا1 ذا ناقل املا ئسوناكو يدارملا لاق تن احا تيجا مف هربروت و انعم نءليبل يق و
 ةرموزهدهتزؤا يا يردالا هتلوارتو ةبلخلا ةلادالا يحول لاَ ةنيلَغ عب َةبَلَع
 نيننيمنئيلا دب كلا ٌركو يؤئنا لوا رت دعب لوادت ادق م رعد قرة ندد
 قادصالل او كيبل لاذ ئاؤ بلم ةبب قائلا نوباصا امل اروسم تبلطيارسا ينبوع هلا روسيري يلئ ]روسو انامل توعدتل ووتر اهذالا هل
 زبولطمواتطعا|مئالركزل اني دب حره اظيلا اوان ميلاح ثيجر وسب يوب يلد
 أاهذاطماتمح نبا لا مو طقم كيبل طاع ارنوب ٌءيْوالَحْنا معأو ديوسيس هرشناعرالا لومل ليله دريم[ ىسأ هن اوحاو ليل نأ ىلإ ب د ىسنوب نال هلو

 ل دام ماو مو همل اواو كيبل ف نوب نالخ ا لضاضلا نيا لوفد كيبل
 ينائلالوعمم بهل ايةدئاسالاو اًضاوهو لوعملل هس لاول وق داما نال رزه ونرو اهو لب لوالاى لذ لوف ى ةجامتلروسميرب يلع لذ لوو فرصاظما
 ذم همامتادلاط ل سرس ثيحكرتامازجارلا لوو رومم ايلا ايف اصارشو ملت
 كل اول اهلاطررمبلا ةيور ئم ريدم ازتسإلل ةرويلاداممال بانل اكىعي
 لهلا يل !اينفاّضا انانب ببسؤال ةبرومإص ازه لع ديحم ةعافا ثيحيشا كيج ثيحو رصاشاوابيلوعتماملاطو ثيحوكيف يللا ةيدر ولت نال تعو الوعطس ثيح)مجر ا لسس نمل احد أه اني ثي جنجر | اه لوعقم

 ظ ىو ْ ظ



 لبيس ثيعيسز وتلا ليلا ةخاضم ثييخ عزجرب ل يمس ل يقو اهيا د ةرئبسوع ليف و ةيزتنس ضو
 ابل نت مينمطنو عزهلا لوقو هلوثربذلا قر يزملا نمل احواوكرت لوعفمامل الذ طيعل ايزفتسم
 لولا ميو نمطو نسل نعطو حبرل ار مزوط *عايهلا ىل ثيبحومأوم ا ضيم هرطووب
 يف اسيا غلاب ككد كلاب نمط دجلل ف هقول ماو بهذ كا ةزائملا نمطو
 ماهل إل نو مطاسوا هبدارا ككزكة ومحو جلع سلو ةلميل ازمب ابملاوريحإاو لالا
 اوم ا ل دب يورو نييسلاوهدو نييبا عهاضرمكب د ريردلابلا حني نيبلاو مهسدر
 مور الع ةرافل يا ةيضام ا نوييبلاب مهزضرعب مطاسو| قف مهطن يا يلاوعلا
 :ةيلاحلاب هبصنلاب ةيروم نوكنل هزومولا ثيح تيما شيع عاوقا ل ثيحت رهاشلاو
 ايانتالو ملوث هيفدهاشتلم ةلجملا ةفاضم ثيخ ل هعر ناو ةيئبموا َةْسظلادوا
 نيعوم حيف اك نيونتل ميلا ف اسم ا نعي عا !الا اًضيااظنلالو :ىمّرواصالا
 نينكابلا اقتلال تلح هوو ذيموب ئلاّدلا تكول تلق نااهرابخا ثوي
 نان سوبولاخ من] ان دعوايدرو ف اسال ايلا هر كل مجد انزل ام لح
 يل ذارمزسلاو ةسمسا تلي لم سا :ةفاسالان مرسل لذا موق هييبس
 رود وذاك ي م ا هليقتسم ياديلخد لجيل لا نانمنالو لود ىرإرا كلذ لع هين
 ىمصجلادازفأ ضميانتنا ولو هياذتناب اق داصميعرمسئلاءايل طبارلا مومن لون
 متين مونؤئتتاناملعتمويرعال الت ملشسو أوت اطرا انعم تنم لوصوم ا ذا
 مويلإب برا ثح مدن يرد ىف رهاثلاو 'يلبوعنيزن نا تر سحايم ةاَموةرِعكم لاَ
 ميلاو ا دمر 70 ءلوث حايسل !ليوعلاو نلف ةلجملانيضام ضامرتوب
 وبلا ف معومسيلا َةْواضالا ناب اجيد اوصف نام ادد [4ال يئس خالو دو دحر
 ريخرابئلا ن ادجوالاتمويلا نو دادو رحيراميلا نوكيمسصيال هي ناتلقرابغلا نود
 ةرمو نيحو تقوكام هوب صال ام مدام دو روم اره يدارم ا لن اكدار ةممويلاك
 ”ةحرضمل الددرع ل علرب أمد ورحل انوواسسمو 0ابصور انلارمحو نود هجوب ىتتكامو

 . معارك ا ءامهل الذ ذامويلادراينلاوخةجرولاب جرو حويسأو نيمؤيك
 بلاذل مز ررمحا بلاملا يف ملون 10ل نرحلا هش ضورعن ال ىلا

 ناهد ضامل ميل ارز عومبم او ءلوث هو اني دو يدلا يد نما و ىنبتملاال مسا نع
 تيح ]ع رلوقكي بم ا عر املا ومام ا مذيل رمل قامو اويل نسم مم يفوالا
 انهي انالك ميصقلاو اما نايحاك_هكتلاووجرل طا دروم موت ملحم نيبصتس
 نبإا لاق هرغل اًرهرامل و انبي اعانيجراعوكى 0 ملول
 تنئاع نيحع لوف ىووبو مل ث لهل يف ناضيالم دورجم شما نال دهس هناضا هم



 يلا
ُ 

 . دعانلاو غامروجل يا عْراو ُبيشلاو جمالا تو مساتو فاس ولاة تبان ءلاتبملا ولن بينما
 نيا ة ملا لخريف اك 3 نسجل لج عزل بلح ويلا اجانبلاب يح لور كيج د
 عناو بيالاو هلجدرم تسال "زمالاةركارهام اس وربكتلو يفعل ل عتلل هيئاثل و هلع
 لإ رع هب هدارع دول ملو#ت نمي رقل١ نعم أيمورد وكي لدا ذه ىع هيربذم فرطد ا لاذ ف 7 منا طول. د.حرلاكبصنملاب هيراعا م الجياع عخرلا هاوق نييدامهنن [ةيقرت مقل! .ميدص نيقواصلا عفبي موياذعم عنان ةأرفهيلعاولدجو لت «ررعسيا عراضملس هيلو اماماو لوث لاح
 برا ابلاورحاظو هو لوا رهانلاو ف دزرفلاءل اق عرُرملا لآ دع أهسرلو مل ةييلظنح معولضاراذا لوف ,قالاق هزرنلا تيك ول هد اهشتسا نمت ةييسالا ل مسج ةيلعنلا
 ليش مزكايعو ءلظنحيلا ند ةيلظنملاو نال رست نم هزيم لطرا صو ةلهان ىلا
 ظ نيتقرلا عددي ذيلاوسامأ لاي هيببانسرسأ هما مالا خو ةدج ذل م
 لو لاترد زمتنلا محو اج انمتن ل مجنيمرمح لوثر املا ةيحأت نم هاينا يال دعار ذ يف
 نبل ا ةريسفنلا طورشول عرفت عنب انضر مالا يس دعو يسع هلم لالا ف انعن
 نمل لماتلريشنلا مطير اعملو تنم لا لحو ملوعب هركء ام هباؤجو أوين حاوب سبل
 ناضل ظانلالثس ميس ٠ ١ ناكيلها ناكذا امص هرب ديت ردتم لاو ظوفلم ا
 نيرا نحبو بعصو لكي ذا الهيساعنماوتس نكي لتعا اذ:لوتج ”ةيلعنلا لولو الا
 قورلوث طلغرقف طاع ارض ناوسكلابائاعز سو أهلا دوف رموترم اق شيري نومي نام
 كرمو رجا موف هقرسرل ا ارب ,ساوبع مل اذ لبق 3 دج دالكو يدم نلل وفل نا ع انا لوق
 ىلاتلوق ىلع ةرادمالا سا دارعأعرشلا هريخلا نمركد ام ايار د الغ رهايل اد ةياغا
 زببتلا| زكر ةمحل هيغزلا عكيلاو ضرانلا ئيراذام نيب يال كذ نيب ناوجيبال د ير أذال
 الو نيطرالكل اتيال ركرك ورعد ريز لك تدار لامي الفروسفتلل يف نطفلا نيس
 تاييائل اق ارنمغ وجار ليلخو إالك لوقت 2 اكتبادلا ممالك ضد كذ معاذ لجرلا لف
 تايللاو هبل زن عا هيرلا لاَ لوزتلاماملالا رح اظوصورلو ا دهان ات اىلملا مامر
 ميتال زا ملوث مل فاسوالا امى! لعام ,لوةوصرلالزاون نةلرانلاوعو لموكب
 لوح شاع .ومواهتاينثمو اىتنفل داحا قر مؤهل أر ست نإبي اسائوجا) ضعب ئاصوا
 لوقا فل ماعلا ياسر اكرر لجل كيا مالم ي نيتنالا ئيلاغم اق ائئ ازوجلك ةلزخم يف ةفزععئمالاصو| ةركتق هيف تمون اهنلالاز نيو ا ةقيقحي لك ةلزع مهمتنا
 اينوكل لكلا قب العيال نععملا اكس ضغب ي !قموي لزم ممم تشاكو ىلا 4 موباظن نا ينساو موق ىو ههل معلا ديل باف وذل الا هموم لا قل طم ةداضا ثيحس .. هقينجلا ةلزده يد أميل هفاسم ةيضايشساوا ةيرش تو ناو ةييسوزنلاو



 مارق ةعوججرمما ةانشمما هدزنمايلإ ل حةفاسملاةيرعملا تاكا اوسادوفماحؤنحتاكزععنلا هلم

 ةينوربركملانممظخانلا زكا نروم ا ىلا يا فاش مغبال هناا ةراشا هيناعوجعو | شان
 . انيتتلاةارغكاو يبا سائلا نرلاتالا هلوتكرل رةواول اب ةفولععم نعي يا عمل ازهخلا
 ربخةريخالا هله انيتَملا هلجلا اضم ف ةارعو كيآو أف رهاشلا ءاروكاو طرحنا

 ق ياو ملوث ركلاو حا وشم الباي امدّوم اب هدام دم ئومملا ملوث ياوهؤارتسملا

 ب تلاد لعنلاماحل امجرحا يلا ائتفاَصا ا |زاوجو | امور :ةكملاو:مفرملا ىلا (تاضا
 ايس لق ملوث هن اكمواعفلا نام ةياغلوال يا اناكموا اناث ةياغلا لودل منا نرل لق

 ملصأحة ورع رلوخبزيييتل اع ةو رع بصنو دارعالاو هو وذم نرل يلوح ةْفأنمالا نالاح
 بسلا ناوونرلا[يْمَر 4 اماه محؤبا مالك ياسو بسنلا لل نرلوعب َةَوْرِع3 نا

 فوزفلا نمو نر رؤرمن مدعو دولا موْرلل يموهو أ فر زنا ليدذ وكن ييتسال
 هينا نوفل نمل اذ كيحو ركل مْصوِ عَن اَمل عمي نوكه ث اب جذع بجاحلا نبا ءلفج

 قرم ل منعو ول ورلو دل مصو“ىال تمس رل و زلو نرلو نرلو نرل اجرّمو نرلو يرل

 مو دعت اسال هجو | يانبل نكرول اهيئاذل ماهو مو يرلاالا لول ءاحارج قابلا رجل
 نبا لام ىنعيخعم نول نا او نول ينعم تسيل يرل نا ل ضو يجينا ع تارعا  نلتي

 تيوعو ناب اعتب مث نف تاب افلا ادن ةمزالمأيئ| امحرحار وما هس منغ(! الام اثم
 ف انلا انعم /دنبالاي نعم مرعل هث ول تسلج هبِفْروجيالم هرع تلغي ْندلذي نول غو هوتع نع
 زاوجوبارلا مذول سيرف ابو سيف عل فالا ةينمماهنا ثلاثلا نب ةر وراها رعتسسا بلال ن
 ةررعل ف اهدااز اوجرساخلا ببوارلا ُهٌوُس باش حبش ن ل لوتك لل ىلا اهيَاَسا

 اين نويذوكلارقحو ايمساو ناكر اضاؤعوا هب لومطملاب هيبشنتلا اعد ايت اطعام | يشن
 ةدشنالاعقتالا اسر اسلالأعتسالاي بل اغلا سايل اوهرلاو هات ناكراومااع
 بصرلا ةوزجتخالم تلف دام يي قصبلا نرل نملوتّسالو رمل نع نمرئسلا لوتتت

 هبشت نر ف نوُلا نأ لوالا نعيسيجا تلد ةرجس نرلو ةورعيرلز جزر فو ركع ندلب
 ةرح ساَيرفنإلكا ةوزعناب انما نعو اتاوضإ و دوقشم سو هيابئاو هذ دحْي نيوتتلا

 نلاتلاو كعع ساو اوّل نع اعرميازيلو حارنجالا عضول عساف عماماو ملوفاحوعو ٠
 دا يعبد اًصالاو مص عزظملا مرالمول و ثرْيع ةخدارم ثلاثلا مولا ومزيِجوح ةننامز
 ةبناثلاعيلمجو نول عرذولععم| ل عج نلا نم مولعس ءفانماللارمرزل وامي ةمرزال ع
 قيام مالا ةدودرم هومتوت و ملون "هذ اضالل يمول دعما هنال ل يلظ ]عربا وتس
 داؤالا 3 ةماق ةف الا ىف ةمفانذوكتو قالا تملا اك عفرن دقو لاح ا لعسفشف ا
 ةيسقلا نكن اىهنيةمانامحالا نصري يؤ :ةسّفانف اى وزياماو ناو بارك



 اير نملرازم تدعاب كسفنو ايرور يلا تنحرعاثلا لوك ءلوذ امامو اناصفخ مسالا يف ةيلئعلا
 نيكل نم تنننحو برة تس ىف هب لزغت ىريشتل اردداربع ني ةيصلا لاق ءاعمأك أبعشسو
 نيظنللاازهو اك اتجا يا :رهملا نيثلا قش احا عبشو لاول لستنوواوو قوثلاوهر
 يلع عرلا] م ثوهر اورج عب ماللا دو درم| نوم عفو ثيءاعس ف دهاشلا و راوضالا
 ناو انكاس قلترإ نأ يا نوكسل اواعئبتوقو ملوث لملخ نم ارجر |١ ليل توغبو ةدزملا
 اهكيرتفلصتي نوكسرسكو جن قنو لوس ظانل نكد اكرسكلا وا هقفلاب تح ةتييتل
 توين ينكالا انتلالركلاب و نيبتئقلل وا انكأس قلرإ ثيح اين نم :ةئل لع جذل
 ليال العاجلام يال احا ىف ةلعطضا نيحلها العقم اشلا لاو ملثم موقلا
 ماهوب عدبريوج لاق امامل مكيرابر تناكناو كعمياوهو سيت درا طنمالا ةلاح
 هيلع هوائبو نركل العد ثيح ممح رهان او بصخلاو لام ا شيرلاو قلم ادبعاب
 هال عال اداهشتساو ةرورنصءنا عّرف ةغل هنا هي ويس لخفكرل و مينو ةعببرد زل
 مونولام عجل ميلا فام ا ل غزل ةين مدع عما ينعم هنفاضا ىونتو ملوق هنخارس متت

 ةفاسالانععطت ام ضعبو كو جزمل اهكعوا"هويعح هيلا ه موزرل عبو دوب كذاك
 انومواوعيرليق د ويلا ذو مل ٌوث ميل فام ا طفل هينوب لو يحمل تيد الغم
 مظتلال يلا فاَسملا نعم موعأب دارملاذا اهرعامإمو ان رظنلا لول خالص رطننل نود ملوف إب
 لف قدعاثلا :ئطاوعلا ميلعىلوم تنطعأ دب اوف ىلوملك يداذ ل مك نء_عامملا لوتعك هلو
 لزنئانلا يلومو علا نياانح ىلوملابداملاو لك: ليذ يا ابونسربلا ناضم ا توكل هدرعأ ثيبح
 وااو هوئيعييتخ هييبازفةبازد معزبا لك ايد أن مم او هر ورمل موو هنككم يلع يزعلا اهم
 بصنلابنانيركتم ناب ويف ملوث هياميرل ةياجا الو مسرحا هعزاؤ ةلز انوأ بحْستف
 ليوشتبسنل الع رظنلاراصعقا ين . هيو بجسم نسا وج هيو ف افلا
 فود نياريعءل ا يدل الاب عا داك | هاليق تنكو بالا يل اسمع راشلا لوقو لق
 ولو معي عع باب ير صصْخل صنت معا والبت رعد اك ١و هلر دافراث ل ناك

 َق ميهلل نال تندالاومو خياسلا بزحلا يأ تاوغلا املاء ايمرير ذاوتمالا
 لع ارعباويشام,ةيعخوسارسالا انلتق نحو حالا لوضو ملوث ادار مرسل و انك اك
 سكو هلو مَع ةينْسو هذم لب ةيغخدساو |[ فج رسا مجرما طدرسلالا وح َءْرل
 1 هرم تموز يلد | خسع ةرلاعوا ذقؤبش الأوس ايلا ربو رائلا
 اهيشب عيز مللعواهاننللعازك عل انعالا هؤه تينب نا ف بيبلاو هلوث الاحتراص
 . هبشلا اهيانب يزبتعاا او ىلا تاروكذم ا هبشل اكهبضحيا نزل مبشريزم لت هلوقوراةنئالاو هوجلاب فرإل هبش نم| يناس عماومدوبانعاطجلا طتتسالا و باوجلا رج

 لالا 7< #0 ظ



 رشكأي ايباونا ليل دب باغالا يقي لانيلاف تاك رملايتعسمسالا نفت نا عيلناكلا

 نيا هيبنتلا ف تاهريل ودا يالا لاؤخالاى وقاهنال نملا طع تيذب همكم اهيلاوعإ
 نتي( ناونياثلاه يلا قيضاامثلاثلابوارملا لوالام اّمسِكلافئا ماتيو مل انبلاببس
 ةرامعلا ل اقرا كوداذ يعوبرلا ءي وفك لوقكو لوف هالك وجوب نزاميكع ذايب
 عين اقرالا نطملل افلاوأس وم ملي او رب ئصوءاعبصا ةميرتئم تل ءجوك ءاهعلظ
 ةهرنعو لاحت ل محرؤو اونو ردا لعاو اهللو بلك سوم سإ ةرارعلاور يدا ئم
 تنباع ارش انلا هرعانل الب اولعر اخ )يزل قراط نياوممىارلإ سلو جلعمملا هع
 يتلعجوالوالا مانع الا هيلا نيضاامفاوريلا ْئاَضلاَو ناسا نّدَحْشيَح
 ةئاسرزوالا انس َقْبَب لو هذ هعيتامل هنا نم لاو عميص |اسم هوس

 لوتكلوقةبوح هتان هنعزحاتخ هيمو ئعلاياملظلا هوم كر دارج
 يادعا دونا لاراب يللا روتر 2 ارم نير سا لكارعاا

 وم ازكصنخعا

 ليللاءوفوترال كن ياو ةيبه فاسو او ةيلس ل امخءل سل ماكل ليالماي اما
 ثيعرانف وهاكلاو مكون ءلسا دقي راو زل اعل دوت يتلار انلاوصرانلا ]بار
 ضرعذوديزنز اهئبإ ارق هوكعو لوش هبلعانميلا اسما كَرنو املا ميد نزع
 هيلع وطءلال ثموسل فاما ناك وءانلا هيف رجالا ]عيا ةرحلا ديرب مناوايئولا

 ماثمحنبا (ميلع هينوقو قاسم ى نال قاّصملا ارد ةلخئوطنملا اضياو النذل

 لشامميوتك انعم فاضم ايعاذؤطسم نو نوم ا نوكتنأ بل اعلا ف ككذ طش لات
 دثوتر انوارما ييسجيربال كا ملوَمويال ثمل ي | للذ نالؤعي هرخا الز ساوبع

 زاجنبا هأرخ بل انلاريع ئمو نيلم اع يلو عم لع نطحل م لالش ر ابو ىااراث يللا
 قاضملا اهب ةلجؤوطعم البا موطعم ولى املا نأغ قزتالا لعوا ةزخخلا ديزي رزبأو

 هلوت نمالاديشعالا ملاك هرارما وي عاسة حارب امل هلعالا عاملا لوب لم ىزننا
 يسد ةلمولا ب لالعالا ةراقنحالد مل اطع لويهال يا ةراتمتلو اطعالو بَ
 ةهيونا راج لاس ةلالعالا ىايفدسال او تلكم ةيقبو سوعلا يرجة يدب
 ئليلاءزيديلا ظلي اريل مودونلا عشب ةرازيلل وهو سرملا رجل وا ةرخوم ا عب ةعاربلاو
 « ةبارق ىو ملك يدانلبق نمو عادلا لوفم ميمو ى طعن و داوم ثمل حض مو مود
 كو انلا عج كذ يم ذا نصيب ٌنناوه ارفلا ضمب ةازفلو لو هئايبو همام موت

 ردصم ال متو والا هلوث بزعا ةضف هقنلا ل جامل الامر ذا عموشسسو
 هسالك فام لوالا ل اثم يرظوا وو لوعشم نسرين قلاب لعانلارلاناملا
 1 جاففلا عمو داها در يفي سافءا وصول يتتداسوم زن مزخعج لوف يئاذلا لشنو
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 ل ناولايهزوجت نعل طلا لونفكو هلو ري دلل نما ةضيبلا ل عاوشو سوت عم ىشاوملاوضيبلا جوررلا ئيايل ادي وشنو جره اهكزاملاو هلق ماع اتنطعر ورجع لجو سود لوعئ موو رايعملاب ان اعمل ين لفت حقا دجا كل او موت نياورعٍْلاَم نسارلاداصخلا سوو مهساوم ا ىؤاملا ىلحو هلوق ناعتلا ابحي ب امردكب لع ملا عنب يالا نيالا شا يونا عاّملار لتملاءا ناكلا زب جيانكلاو إلا يا نكت رعي لدب يورو كوت لوعذس ومو نطتلاب : نيئيانمتملا يب لصد ثيح جا يفدحاشلا لا نلنتلا كرم انياب موق غيانكلا لبسلا بغيتي ا اج: غوص رويل لون ف موكل هزششاوماح لإ ةارق لشد لوو
 عج هيدر يزعلاو هيراقو بولا يأ هب ذاطأ نسايلا غب ف ناوي و (نو لومة موهحو يتاانينب ننداضنملا نيب لست كيحوزايدهاشلا ٠ نيانكل ا ةرسعلا عرف نم هيداوب عون
 هدا 0 0
 ءةقار وسلا لا ع انيلجا ذا او مَع زحالا ظ ب موف سر 4+ بج ١ راسم بلا ظ | نمل ويم عسرل رلكالا يا 7 و محراعو
 اماكن ب و رانا ئموحنلا لوقو ملوث داط لرجا عمج) دامالاو لعلا زا نيجفبذاو اود ااوثعو قوس وعغمودو راطصيالو داصي ك0 ات اساسا نيب لصت كبح يلا ءاسبلاةوسؤ حاشا رجا لع لجأ لق يسم تاقروملا باتعا
 احا ف دهادلاو ضرتالوهو هَقارد تداراوانلالمجا "نم ةئارما تاكو سانلا عننا لبر هس طموح هليأق ب ئسو ئءاورلم
 قبلان اذلا فاتلا هنجصولتلاو قرم اكر ةجرملاو جرلأب 00 رضا قوحاشلا ةزازميلا ضرلتلا جيف هبحزمب اهم لوم ليمرلا الل لوعميلا اذ انعيروضم ا نونو (يضافتل الوعفمو | العاذ نوبو ةيضنل اب | طم عيل ياسا عالة نان اما ملدا ةيورفل سلا زو ملوف هبصدرو طم عفر يورو عيغاجوز نت يعم اه لاق م رسل نيا هلعاق نركيذازوجو جاكت لوعنموعورلاب نيني
 يب رخ ق وفاعل مرور لابو اموب تحاك عاش ا لوماوزفلا مرور فايا رالا تاج و مو
 0 نال او كالو نسم وماما



 أعئهانلاو ٍباَبْكلا طت/رارل | هؤعنمسر يأ ةيروصمامو يملأ ةيحونا لاف لبن وا

 طنلل يا براَيبو نكنوبنخاوهو اموي ينعا فطلب نيزِاَسمملا نيبْلصم ثيح هدب
 : و رلوث هرعابب ياليزتو | ش

 نيئِباَسَما نيب لصد ثيعرلو| قرهاثلاوامونبا هب تثر ديل ةرعدتلات
 ' ةيوضلا يا ةييضلايف لبر ا ذا يلا يبن ةوبنلادينجاوهو بلا 9 لور
 :ئطنل الاىنإلا دارغ قراصهرال لوعتموصمب ن اكن اوانيلا ءَيلخداعاو كوول لاق هب
 ةنرلاامنضتناك اهتفنر كآوسملايذن اهايتما قست الا لوقو ملأ ةليكلاو
 ملص ورمتوأ يلا عجرب سنن ىف ينلاو لكملا دبع نب ديزي هي يمرر جالاف سورا
 يثرعبأ عددها او ىقتسم ا عام او معزن !ًدا اقم هوفمي ام ا خمس اعايتماو
 أدنن لأوسم اقدر اوف يتسن يا ينماوهدو كارم اب نينيآشتلا نيبلصم
 ةيعم ينعم لاح جايتمأو ينجاوهو نات لوعنم لآوسم او قِبل لو | لوعذم
 يا هنزم امون ؤقن لعام نصرل او:ةدريدصمامو هيكل ئاكلاو ةلوتتسوا
 تدلاامو ضعوا أيؤعب فوصرم ةرارج نب حو ةذصر معقئصرلاو ءلوعنمةباعسلا

 ىثعالاملات :الئاممش مالك ذا« هنةرلادرمانا بج | ضل ا لص ملف انصار قرا

 هأرلاوو ابيرلوا نأ لكلا بخيا لاه لعف بخاو [مْرُشس هي عدم ىِبَت نب ثوم
 ذاهب هأرل اوملوعب ئينِناضتم ا يايلصد ثيح«رمياس مانا قرهاثلاو هلعاذ
 منيا ئوزحم حيد اب صوصممل او هارلاو يا َجِلْج ٌدامايا هب هايثاو بخار رونلا

 لبق و توجد عيل امن دبا مر هوا فم لود تمنلابلصنلالاثمو ملوث (صمالؤئام
 جرارفا سةثالث قفتا ال ةيوامم لات بلاط طاندلا جينا نبا نم هزيبس يدارم ا

 يري ل عنتر نانثا مس ةيواعمويصاعلا نياورمو بلاط بإ نبا نعال نا لع
 نم َرْمَبْلاَذا تيبلإحا يق رهاشلاو لم نب نع)!ريعوه يدارم او هئعولامتومنا
 ضالالون !ونلإب لصفل ل صنلا لاثمو ملوق عياشلا كو إي طابالا شيل الحى نبا
 تاكوبخ عئرل ابراج رمال هيفره. انام اطلاق دراعدي زم اصعو ا ندوب ناك
 نا دارلا امهناهب نيباصوقنموا طر وبعتم نوكمنااالا هلوف لكتملاا ىلا فاَّصملا



 نيبرقو ونصو يظوخ نم ل تمملازالاو انفو مأرب هليثمت ةيبزقي ا لننس ظانلا لوتب
 ن(نلاانياوكد ردو فانلاو زماسرحا بحا نم خبرا ةلاخل هزه ف هينيب لكتملا | ل ناموا يلا سا اميجر باش نبال بصذو ملوث دير عيان
 برمز اكاملاوروي لل بجزموهو ا بصتلاو عترلا يف ةرومم تاكرخوب رروم هنأ
 ضانةأرقف نادل اروبا اكسارددورم اشحن بال اخايلا خت ببعو لكتاب لا انيس ويضا !ناؤرل وك ينجب !بحذ هيلا دريل ين ةعاظلا سكت أبو بصنلاو عثرلا قلب
 "مرسال اىلعو ارل ىلا هس نا! نيبو يد | لاك شوت ما مرنم ايلا و متل أس ٌقِسننلالاامار ملوث بصر نمالك نم ايرزتالو نطصم رئتل نونا ةضلان جلع ولأن جزتلا لقتو ملوق نيرعمي ةزحمارق هيلعو مال كلا عضال فاصل يلا جيروم دخلو نطموهيد ىاسعو حن ملا ىئنيعالا ةارغو اهدسباعيسكو يابحر
 ينئمالرروصمم نل | تسيل امنلا نالت نين حانشتسا قوام انىلق ايفر كالا نان
 تيران نال اديز ريرشلا كيوصوباالوا ديز كيبرض تنرعالو أ وير كيبرطنمتبجم الل عمق وعبوهو نسحددزب ىرورمزوهيالث ملوعم ]بم نوال ناو دش ارالا دل ايدو حيوي هنوكو اربكم هنركو نييئوكذلااهالغد المال |:| يف طر طيب حلا لعد دمقد دب دق يإل نأ طب مل وصم وما لدم دعم نبل منا عم ةروحلاو ةرهكلد ارر افك يونمملا نجلا لعد لوب يروم اومهألاو ملوش أوصو اًسودو 9س ستغا كل رو ئءياوضولاولسفل اه ملوش را فالثريعل ملوقروزعلا عش نم اثم»نب هيلع دبر ةئيقعتو سموه بز وعر عر مسا ةلعانمسئل مكمل واام لجو هلا ةريزم ميما و |.ي نام لوثر هرعوأ ارداص نوب نأ مع هتازب ممل ائالا هرداصل افلا الا يا هنازب اًملاوا لرفع ا لاعا قنلا عاملا ف اماخ داورمللا در دريم از اجلو نأ يجرلا اميذخ خاوباوعى هذ انمالااب لك ضو يؤإملا هلافزحاو ف ,ماعومامزصاوهذا نات لما جملا سري ساوهذاالوا لصا ناكسالا ناب| ميدبعمججو لنمالاوع ناكسالا ليصو شحن ن اكسالا ول سالاو هدفا و ملوث ةىدزال ارتخ ىلإ هب ومن! ةذشلا .فاضالبدإر امنكل ةيهرالارلا لا اذاظم نعمل ةودرال ا معاق نعملكتملا فاز دحر مل امعاوارحاو ةبنملا ميك يالرايجج | ومرت” دانضجد محب عنب يا اوتشعأو ىارض لاو وه ره اشلاو نوعأط يق رجا وككحح دس ا هينب هد قر لزعملا . يبو ذوبا لات عيفمب نعل فلو ارم جيف "ماومملاوقنعأو يوعوتبس عاش. لأ هلوق هيدلر ,للعو اجري ير)ب تملا ايبالد ةيحالإب ال ايلف نال
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 لوغفم ارسم ال جركر اؤمن ا طارتش ان زرخاعو قطولاب ادب لصْتنالف لوصول ةلصلا

 لمتلاو نإبر رجلا ذهمو هني صلال هتباينل لساعلاومف ءلعقب ظنللا ناو كي اسلم
 ام امباعي انهيار دالية سسسو ا ايضام ناكن ا لعتلا و ناير عّيِض ملف ب جرانلا عكذأك
 ليقملا نعنمع اهانلزا موف سور قويسلاب بزعد ع اثلا لوقملشنو ملف ئراوملاههووعأ
 ماعو نوئموهو ٍههزوب بصن بيِحمْوف سدر دهاشلاو انِلزاب نللعتم ب فدو » ميملارارلا لات

 وذ موعلا يلا واربكاب |ذعب ل شمو نيظذللا ئدلتذنال سورلا لا( اًضأو سارلأ مو هعاعربج

 ف انعالال يمك ار عْوم موه تبزكل ام و كموف دب بوكو يان اة ريبجعأ توك تنود وك

 نرعسر دصسوهو ةياقنلان بضثيح هيارعا يف دعادلاو ةياكنلا نيعضعانلا لوتك مْ
 نرارلا نأ نظب يا يناثلا لو عم لحال | يحأرنر نطْيي يال ابل لوا لو عشت ارئل او لأب
 بلا نعلكن الخ تيقل هنا ةريزم اولا تلعدتل رجالا لاقو ملوث ليهلا دعاس تولاا

 كاب د ورررصموكو بزملاب هيض ثيحا مسي دهان او يدسالار ارم املاق ةأىيسم
 ةترركو تسمح تيقل لدن يفر ميا يأ لفنا لذ تيقل يا ةريغم اليل لياوا كلعدقل ءللو

 ةأرق لع بولتلا يون نماهناؤيلاس وقل خم ثيل اردوتتو ا الغذل يا نونملاوهو ءلوق تيفو
 ثراه نيار فن دب ميعاطقلا لام ءاعاتزرلا ةياملا كباظعوحب ةرعاكل | لومكم لوم فولتلا عفو

 نيرفز دوز عبازفكا ي !ايراقتال ا مايّسسالل ةزمملاو ينعتوملا در ومب ارنكأ ةريوصو قتلا
 هاطعار ملام هيلع درووجز هقئاف هولّتَمل هورسارو اؤداكو ركوامدعجو ينعتوم ا ثراحلا
 ةياللفدع١انلاو عيرترتلال بالا ولك عاترلاو هورس نيول اموّملا - انغ نمويعب ٌيأم

 ملوث لبالا ندهتارلا ةياملا ياّيِإ كباطعا د جدو ياروصم ماوحو كيا وب بصن ثيح
 لوف اقانتاررصملاكرملاردسلا سار ثكي ا شاذالدروصم ا مسا د جلل ةويلو
 ىاصيْئالوالا لاوحلةنخفاًممار رمهلل لا لعاتما ىلا فاضي نان اجاؤا ضمنا[ ذاف

 ماسالوهسكع الا هيبال ضارب ارافغتسا ناكاموورل وعتمئ ذو لعاذلا
 اعكدرفو هسكععبارل او ملوععمبصْيبو ءلغاذ ىلا ةاضي نا كال ار قل اعد نان الا
 داظتنانمبجيوخ نونم اك بصْنسو ععربف ]فلا ىلا قاضي نا ىساذل نامل اك مرانلا
 داقنت_جإ,دلايفن قوام قوصكلا !بريوفنت عال لوق هرخمو ليف اورعردز ئطمرب
 :ةتانلالا عجب يشم صلاز ملعاذاهاودو هد طولا ون نيؤنتو قوزرنلا لاق ةيرايصلا
 مارد حلم امير عجيل مدلاو ىروتوملا لاجرملا دارتشارنعراينلا قسد ةرجاعيلاو

 رسئاندلا مهنامدلا لب يدرب و فريصجندرايصلااب ىلع حابشنلل تسيلايلا
 ما سرلوقليلوب ملوق ملاك يرو ءلوعنسيلاز دعم | ند ئيض كيس لاو قنؤ رعاشلاو
 تيبلا يع انلاولعسو ةباب ل الرتساالا نعمب لالرتسسالا ىلا لورىلا ننكت غاىريلع



 اطتسانءنوكلارتحا

 راو يملا أ لدم نايا لوف عيطتسلل تيب يانا مهيطتتيوفم

 ظ ددزن | ذرمالاوف بقع تنم بعمل بلاط لثوار الطول الا بل حم قاصزاثاىا نانالاى اايجاعدر ليللاو ل اوزلا نين ام جاررل اوةرجاعل ؟ىتبرماس ىإ شصولار اه ىارع
 ايو فانها ارطابو ةيلومشملاءبسنلاب ةينشتل اوتو ةزدثل الاس امزاملا تاودلبت [ينراوتل نومي رءنلا او ىزملاقنمل لات لضفلا لصين اهيلع كولمل يشب . يكألاتيلا ةزلا للا لازال لاو هلوف اظنلار رج ناك ناو بلط لعافوعم

 كك لهل ةذض نال مضر ثيحربن رم ادلاد عراشلا هل ان ام ةولخلا و ”ةنييم اب ود

 ! ملاق هزلامللاو سالمالا ةذانع ءاناسحايب تنباو تنلر#ل اقع 10008

 هارد طساب مهلكو لان هوب نيوخح ةنذأ» نمد ياكلا هيف ئل انجونملا يميل عبئالد ذوق لال اتوكيرل عيد دايس امةنيرتن هلق امداقسل ةيمحالمل امرا

 3 رح رووح <27



 ياكل نال انرصوم نركيال نازرهلاو لم نوكيال ناجح دمج عداتلا ايو رو
 ءلاعإ نيبو ةخصلا ل بت افوصوم ول اغا نيب ريع روم عنب لظضمو اتلطمولاعاهتزاجأيف
 , لوف مسكس ياثلاد لهل ب ٌىَمّصاْعا لوالا نال قانلا نود لوالاناجاظاحرئباذونسوم
 طاتكؤرهانلاو ؛لمولا هنرفرصواو اعزكم ءانعويل امو قزم طانك عنا لوق هلثمو

 خص عانلعوكت نا هببوتترتدّمم نوسوماعمدادعال لمت عع لعاذ سادناذ قع
 لعولاو لعوللهنرق رضلاو هةرحوارلجل تيعوا نيصواواعيزعرمل ىاانسويل
 نيبلا لل ع حارا ذا هرع سنس هينبع يلام كو ةسر يف نياوعلوقو هلو ليفلل بك
 يزل الش هينيعيلاميف ده (كلاو بس عانن ديفيال ا نوزحم هيخادتس ٍةبربخرك بلاك
اع !طعرترلام يور انيبرجضيبل اويتسعلاب ماورلا نم حارو يلام جرركرب دوتلاو

 ٌْ مس

 يم رلاكو غرللوك هربحو ىلاء يفا عجار تتسم جار ساو كي ئعل دب هيا لع لانو جار

 دودرم َفانَناِب ملوك لعات مس|ال مركذ اك ةريبشم ةفسصاتس حال نسكيتلف هجر

 هيلع عتلا نطعلاغوسم لا ةلص معوتو لمحت هيلععتلا نطع هولاو ةياكجي
 ريطلاولاهربرلوا لافت هلوقكلا ةلص عتبرل هنا حميلعلعنلا نطعرت هناا
 يسيزمل الش رمامد لوفر نعؤس ييوضلا عيجدنع هلوخ ضبنيو تاذاض موون

 ملوث ر ماكرو ىالخلا هرلاو ةيافيدو دوم هنا عمت اتاي لابّيتسسالا و لاحلاوىضالا

 دهان (ياوت نامل هناو ءلوق بادب للا بفن دهانلا باش اناذ لمعلا انا 9
 ٌيلاامادشْاو ملوح ةينتلا ة:ىل دق انلا يو ركمإب جوحدر اغبب اهكياوب بشو
 ةييلا اكلم قاتلا مسن زحنب جالتلا لام لذغا نل اونلاالوبىبلو ايل لح ايلا ايساد
 دركي و ةولاحعمج لاول و اهتشاوجو اعورد يا اول الج بضن ثيحاسابل قدس (كاو
 هنا ديرب عِزْفْلا نم والجر باطزغن نموهر وشلل بذرعبربذال ةغاوابثل هب دارك او ايدل

 يكل يدل بطل معا او هيزالمر هبخوم ا بل اخا مل وب ءزعوكو ن رجلا قراعيإل

 همووب بهدارل :تارنول يرعس هبشعوعارلا لاهو ملوث براد رند ل دزتتسو
 ةيشع جود ارملا ناوغا ىوشل اولع || قوشلل جاتماو هني والت مختو هرنع رع

 'مب "ةمو دو هرعب هيطرشلا ليما هربخارتسم قرا ما ىدعسن ةلملل كا فانعم
 1 ةمو 90 فلم لازم انلا نيب نسئره اري ضنمو نيبوئكلا نع لارلا
 :ئارخلعئطع حاجومج وجو بهار ةْئِص هلو هرنع هربخا وتس ولوج رخو
 هر انك هر ع نا قدهاثلاوراث يا جاتسإو طغل ما
 لسانا اين يدق هنايعيدرذ نارخ عه عملا بامماْلا رار

 هت
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 لىزيللال لاعاولل ناكا ذا خل ابل نوكباغا هنا ظننا مالك مكيف لي لع ةفلابللا رتل
 - هللا ولا ةييسشت اهينم ةدحاو ما يا نكد اميل امهمضد ناتاتفاعياباترلا سيلق نبا مساديقملاتة]رزبلا بشن امهم خاوال اله# ةيىببشم امزمامأ اتاتفرعاثلا لوقو هلوث مف تواتسالو جورلا قا مالا تو أهنيال لتملاو ليتق مهن للرب تكادخد مؤعب لا

 مساج هريس شناو مل رف ةزملا يدب يزخلار ىزحاو لد كوروالالص ةبيشننو

1 

 كريب دال ةنلانلا نة لا 0
 لع مد 9#

 مرو لزق ابيخيرلولا اج ةحواطيربخ ةعرطم تيطو ا ذأ ةالا نا عزن يمل او ةعرلم يو ميا هب تلح وزلاوه لانو اضعيهنمعب بكر و ريل عزتكاذ البحر رطلا ليها ليهو ورمل ا بشق ءلومو كيب جوي |طلا لبطل ووجوه وفاوعب كبح ظ بضن ثيخّو اطنلا لبحدو اوعي دهلانلاو معا ما تلي نلا ناسا ئنوهنرأ هما موز ناكو اوشن طبات عون زمل | ثكوبارل :«لبمهمويع بشذ قاططلا لبح'نضارع هر زاجن مالا لاقف ملوث امّدينانلا يملا تلدباو نلالا تت زعلت ةيفاقلا

 . جيامو ملوك ل مفلا ة جار ميدلي



 دهايلا ديف نيلدو يظلمون نيالا |

 دفا عرين ىو ضان بونصتتو ناب هع تيجاو ايطخيهفسو ذعبوت اف نع ثيح

 ع تععر ىار ا نردطاقسشان تعح رد وأ نمتفيرف يفد يا
 ميجرملا نص تعجرو نيج

 510 اذا باوجتركَدو نوعحا ار ا هيلا تاوساثا ةبيصملا دنع لون ناوهو

 فال لايعسالإو | لارلا نمي عانلا ناكاذا لو ةياور و جاكت ابل يازلاو

 لون نان اجمل لال ةلصناكذاوضانا ممل ماي كرب كذب ل
 5 00 7 يع ل اسيا

 ازسم 1715 ه |ى اماشلط ماش

 0000 اياوءليقاو فا 1 1 ال 00 لعاتلا 07 نع

 تلو َتنفي]خ قهناربتمالا نوره اظل اك هد وبس رزغ هيقرئلاذ

و معتلاذاةوتلاورلا.يرمملا عال !ءاييشيا نوم او مللاو لالا
 لاقل 

 لا نأ ووعد ملوث يضاملالعافلا ننااذكم نيلاهلا ف لعين ان لابتتتمالاوا
 ا ا ْ

 ةيوزعلاو ةيظْملل] ةئهاشلا عوهلب ناكرش انفندالا ناب دون ويؤلعاسإبت هين

 ضو اكَولَوت لس ايشلا معي التل مبالخالاولغفلا |نمبؤمل مان طغذاّتغالا عنا

 عر قنقاو هنو بكوبوهلمور اضاولعو هلو هجوال اف هرمبأك بشالا

 انه سورلوتلماعر ازمالعر/لعاذ آوالعف ءدالاو لضال اهنا ل منلا

 مِعرايد ى 5| * نب نرعاخا يس ريعو اانتجاجرأنيد عاب تنال هع ١ل ّى أوك

 ءاهنو أر انيدلخالك نطعلاب بشد ثيخ خرديعإ د اّناو لهراع
 رس

 ءنلج النحو ريوعتلا ملوك برز عم لوي نوعانعأو تءومع تعبت

اوثالا هم سوبا الئ عيغامأو هلوف يف همرت امن مب غل انك
 5-1 اىازو .م

 يتلا لم هيلا طتل هيلا ةيننلا تليز | اذا هلق ىلوا نا هبرععولو
 لرواد

 رباع لا دفل ترها قل قاووأ »لذا ةيثيأ يلا ةبنلامتع 5
 توحرلا ةرشب بو ةقرملا ىوج !ىوجو ملوف ىوموهل لاَ هتمداو هتباضا اذا 0

 وكر لو رسوما مل اًمرود لثموجوةيركلاب لخرلا ىوجء تسل وون نحو نتلع 3

 تانلانا عممنايب نالا لعنة ير عم يا قروكرملا ناز روالارحال بجوتسملا

ا روم وع اءاوا امل دا وسو كوت وح اضراارهؤست ل اراخ]
 ان

 دلكركالا ومس لوهويلل قييم دو ملوت ئيظفللا دارتل و اولا. نطولا يثوالا

 هطسيااق أ غنععارلا ق عنو ملوك اردت سالت هلا لش وبؤشتلات
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 ب وشر اراه بهذو ]روسراشوخ جزعلر يسلا بوزمل لويد ا هّمحو ظنلا هيذ عبت
 بعنذ هوه بيونك مأ ف لبالاؤسنس ب زموسزلا اليمذ لسمو 1 ايشموتسو
 ظ باننا نلطبو حاط يا اباعنتو انامنو أيبعنوابمت بعنو لي باوغلا
 ةجلذ عرفو ملم عاصي اديئض د رسل ارئضو هلو ةنوصو ا سرفلا لمص هلو عيزملا
 ظ 0 جو او رك اول جيجا يبو جا 8
 . يالا اماوةصاخلوالارستلاوضو ةسقيشملار داصملا ةيزبا نماامو مْلوق هزاولا
 ىلوالا هيلع هلوقر يلو! ناك لاجام لاقولذ كلا اجا هلوسن دام اومق سيتسرمْوف
 م مل يلو] ناك لملقو بو هلرب ل اقولف مرعب هلى سل هوتاطنف هل فة الع
 هالك نال ظانلا لع دزراو اذه ىرملا ف تتكوف عاف ةلاعدالا كلو نع جريل
 ةماتامافاوخ ملوق هيلعساغي ثيحباةرثكل | نمازعو لفنل لع وقوم هنآ ضتنن
 ىلالاتئزو ةتلاس نيعلا تيت انلا ىلا نيعل اةلرحت كت اماوق وذا مسا
 يمسترمالو ةماقاماقأراصو ثيناتلا ان ىو زج ا نفضوعوافلا نئئلا تيلدف
 اهكرفلر ماكان اانيلغب كك رعب تلعاذ لال ئ حد بلف حا نيعلا لالعا نا
 رحاب املا انف نا نم عربخو حضوتلا نامو معو حو ايلبتام:حاتنناو لصالا ف
 ٠ طالاانسناندريئلااصروب نوكيال نااغلا اعلق طرش ناب هلاشتساو اضيا ميحنلالا
 سيليفؤئلمزلتسي هيف بلتلاذ اايمرواوزعوك هب يلم اللا لتعم هوركداغأ
 قورجح انا يدمالك هاضتما ام مث هييقرمالكلا ىلا نيعلا لتنعم يق هوالخج صر و ازغوحعب
 ملوث نيملا هنا او ملاو ىتضخالا بصدسو هنوببيسؤ ليل بمول ةريازلا نلالا
 ”ءامإ لصاو ةلعلاررحئس ٍةزمهلا نأب لوملا ىلعأتب يمل | لتعم سؤ جار! ةارآ
 ةزعداللا تبلقو بكل اعتلال نيملإ تفرح هيان لا هنيع ةكحتلَ ايا
 0 0 تسمو ا اللا عسا لسنن لع عيدصو لمضتذأك نام كلاي

 لعفلا ىلع, دسم ا بدبي خالي هحلص وصوم ئه و نميإفا ناضمال أجا الرجال الاجاإتتلا ف ملوق ايلول ايفون ووتك عك عا لب تلا ةشلا لوب ايلتسم نك
 ١" لقرهلَفو وة سب طيو ءل فو لطف ررطممل :>لشس ةعيربف جوتمو ّمجرخد جوحرك مل وذ
 2 ثشياملاعاذا باورلإط يبو يتلا سركررلاو لطابلا ةزييل او لعند نئلملل نالاثم
 نعزنق و ربكاذ | غلا لولاة يربكلا نينو نعنا ذا شمل لج وهو هنعو هجج
 | ف اييعلا تفعرسل اني نوبل همن ةفعيرسلاذ افاهيوس جسوم لوف عامل
 هدالكو هر اتعب بيست ف ةول اوالكر يقم مضعب د نعوفنو هل ف ءازغ تنسحا

 ملاح | :



 نوجو لاف قاعيرسك يع يياقسلار زكى عانملا ف يسايفوهيماخعم ن) لاو هز دلزجانص

 ىكحو سوسوم اي | ساوسولارشن نمونلعافلامسادب ينجب نازينيحزتكالاو ىعاشملا لواقُ

 ناو راسن مهنقخوا كياوماب هرساي لاقي ةرسابوخ هْلْوف افلا ْمنعاملا ف ئاغاف
 هنعز رج ا اماوب و ةموايم همو دو نسرارتحا ابل اعياد لوف أنيمي مهدخنيامع ٠

 ءلاق ةجواابلا رعبوم تبشرالا هوك ايلالع ةزتكلا] انثيتسالر دانوهقماوب
 للتي ااييبسةلههش يزخت اك !يزتت هول ديزخت حو زجاولا لوتكم أود رض وزيئالا نب
  اههترت و زرهلا|ةلهشلا كيزقت اهي عاه د سريبلا نم جانا اممول د كوع ةالا
 ةيزتتاتسايقلاذا ابزتت يفروءاشلاو هب الا نسى عضا اال ةلييشلا صحو ىبفلا

ح مللا يوملا لن رصف منك ةيكزت رو ةيعسنو بس ل وطمأ# ةلحغت نزوب
 مس و

 ئطليو هيلاددوت تا افالعواتلمت هلّقلَمو مَولْم لات اَنالْعَنلَمَو لوك اىلشتن ظ

 يس ايقلا رصمكد عزف يعاعسلا] ءاذّتر وضم مك ىلع ع] كنق عمو ءلْوف هل
 مضانلا لوقف هعبحارذا ةيانعلاب نكيو ادعابترعابتوخ معباز نجي هنأ ةكحو عكذنرلو
 هلت لفباليدل وف نعؤعي زينيح تكا هلوااتلا تيبز ماهل جاؤلترقلاثما

 دجبو توي دو|تلةوحرف موف إب زجارلا لاق ملوث لاقوحاضيأ هيض ندد ويح ةوحوخ
 دو لاش نز وب هناف لاقيحو دل لاو لقوحوعب نام رت توم ا لاورلا لاتيخ

 لاقي ناكن سول اب هنم ةزم ا اعل دين هّلوث بحول ة لعوف دي يسايتْلاو لعوور وضم
 بالغلا ةيبهلل كلاب جوف يف يرجي ةلثمو ةرفع جنو ةيلظعة عد هيل ام ف
 ل امي ناك صول اب هنس ةيبهل ا دع وش ةرشن رشنك: له عررصم اان ناك اذا

 ةماقتساو هرحاو هما اك الملاعق لاقياذكو نيظعةرشن لاثملا ازصو
 نع ةييييللالوإ ةهل ابدع نا عمد نبك ومن نا كلة علا نيحوم ىأ ف ةرحاو

 ةينباواثلا كلؤرميسح هريخو حامملا مااطو عيغئاهل ايناثو الخلا
 نيلعاذلا ّتعنيلوعفملاو ةدابز ىلوالا ايديا تادصلاو نيلعانلا انما
 . هلو دام ةعزنلا انع نما ةميبشملا ناقل أو ءلوق ىذح نلمس نعشق اك
 اناا ذغل ايس ني زعم ابوه داعوبُو اذعو مل هبحاصو ثدحاخ ل دام ياهل ناكن اذ

 اهلك رعتم هب هدير ىانيللابىبعلا ةءوزفؤيحجو مزال حم اا ذيكوهو اسيا
 وعبإب كو كري هم زرال هنا لعوآشب نماونو نما ومنذ كلااماو نوت انعم جس

 يشسلأ تما لامي يمنا هركذ و هيوشو هاك ل اقف ماه نب اهل نلوم دعتم
 رخو ملوث دمجءلوّمل ةجاحالو دوب نم لو نيلي يمتتلا اذ مهو ملوث تف خونمانما
 همالكد يزلاربخإ هتف عونا مل م ناشطعيا نايوضو ملوث عاجوا انزع ثزعلاقي



 د

 نا نمل سيستلا جرش هرلاو هل تامل نما دميو ىراوملا لاق بيس اَيفويخ ليف والعم نا مَع
 اهلابو شرحاوهو ملف داوولا كو دطجوي مهي ملوث ببممودز امه ساييتم ال عتسا نم
 - افرح منلاشرحاراو ضضيا يش ووحوتبلا شرحلاتب شل هوما نيشلاو ةلعمل ا
 ايعربز عيغد كومو يل هل اد اكهزخ ايدأ ءضيل هن ذ جزعف ةييحه نظن هديب هرج ويحي عم
  نملعانلاحاانب يف ينهتسوت هناونعب هلو يو نعام ىيِلف دتعموهو هنبع حب لعن
 ءلعاف سايل ضيفتتس هم لوفي نا هتخ ال او ينعملا بس ميريضت ل عاف ع هيجي ءلعخ
 لطاقم ل عازر يعل علا تاز والا ئمزماعمع نيالا تالزل ماس لياوزغإا
 هعوفر يلا ئيضا اذاال | لعاف ءاريفلعاذ نر وي ناكاماما ةييبشم تاغصاهائرياثلا

 انيبالذ يارمطع قدما هلو يراملالاد عاج
 مح مهمحب ناب در اجاب هلوث لوم لبو
 نومي ليسنر اخ لية دال

 ليزنياتنانالا
 سلو يال لاذ

 ديرببالا بناق ديرك الكل

 ظ لو بصنلاو ضرل ا. بالام ةييبخلاة فصلا ل ماعم مرع مرال نع
 ن اورو يل نع منملا]نغنونتشخال ارك افئاودجرلا 1 لرح
 مثكب حذو يسراؤلل اق اهو سبللا نما طرشب نتصل ارنع لكك حاوي ا معتم نأ

 ظ



 زجر ذاو ني ثكاىلارعتن ناكن اوالخالا وز احازاضتف | لوعنس دخن | اول انف موت لصتو

 دبر فانا رين رالاىلا طلاب بالا مامي مليش و ييتا :ىيبتملا ةدصلا/لدج
 نافةوبابواش ذيز وعظ انقا نكد يذلا يتلا علو ججماشعنياناقو هوبا تاك
 ناف هوبا بتاكديزونكو لوعطملل هفانمالا موتاليل ةئندملعاتلا ىلا هيف قصولا داس
 يلا هنعاهدانسا لد وجر وعي يحاييومرمل فانعنال ةذصلا :نا) نسحيال هيف نصولا هَ اضأ

 وو هنصلا نوثنوب مئالو هسنضيلايشلا ةداضارنرل لك رّبد مول هال او صوير يزف
 نسح هنيجو نسحْ نال هجولا نسعِنير لاعينا نسا وبل و هجولة وده

 هنسنأنسجيالهوبا بنكي نالبالا ب اكديز لانا عقوازاجن هتلجيلا نسل ونس نا

 معزال عايز ا ؤهخل تنازلات لاو ويسر اال هيلا ةباتكلا

 - ةنمبتمنلعلانوكب لعل نعوا هنعؤاس هلو هرك داما قساب اعلا ياوبو ءلوق
 ينعملاي لعاغلل هفاَسمألا ن ابكسنإم علا ناب درتملا نرمملاب معلا نا لت تاو ءل ف

 دمبل اف ثحم شنب وك اك ةميبشم:ةذصاينوكؤيلل اهانمم يف قتلا اعئورمون
 ةفرماعالاهانعن قط نلا اِعَومِومَْو املا نس لملا نا نوبتوَمَو تنال ادخل
 ةغمملاو لون جراذلا ذاكر وكرملانيرعسلا قر والف ذينيجو ةر شمة دس اخوك
 تايرل ل عتلالعةير اويعايئال يا ءنعترغتف ل علا ؤلغانل اسااعهرم هييشملا
 عبحاصو ُثرفل اع هلالولاو ثيناتلاو وبللد ةينْدَتلا قم دب اييبشامأو ابلاغ تانكتسلاو
 نالدججو ل ررركلاب لزجوَو و جملا كيل ام لزلا ذا ناحزم يلا :نالز جو لوف
 ةفسملاقرتتسوضئلادبال !لعوا يسرائلا لاَ ةيلعانلالغرنرل نعمل اذ
 هتالثلالامذالا تير انت ظانلا مالك لا ىو مم ي) لايموت دارملاوهو لوو

 مل ادع يسن ؤطع ماللاو نلالابا نجم فنيولو لوف لا ىرمعماع وطعم الشقا امودلنت
 يلاتل ايي ايلا [زتف اضن ويالماللاو ئتالل ةبملسملا ةفصلانآ ةزابغلا هوس نيرفف لوف
 لوصج دام يل (تفانغازوب ةعب حلاو ءانشليلدا ةدرتملا ةنسملا و لح لت يرتلا نع
 .ناولعرم ةيش ال ايضيسحت هزت ايؤتفاسألا نالدلوث نونكا حري يزنتلا 3 زيا
 . دا هدحاع ىرلو اشم ا نونلاوا نيونتلا ندع يقحت يت اءاانسهايضلا ةذاَملا:
 دبر, تيرغوكلعلا ف زوقلا يروا طبارلا زحتس ملئت عرعلا ]ف نعت يقل

 اوجاع و هبضني و نزسوم ارض سة فتعلاولخ عج ءونزلا قرود دجزلا فل :٠
 ىو هبرجو ئسم اع نتاع نموا ننوم]خ هرج د يزاعننم اى لسو يرو ضاتلا قمقو

 عتماو وصوم ا اعو وعناريزع يح َةَمصلا يق "نال عضرل | متاتنال لاب هيبادجحو
 لوا ةركنلا بعت ن اكمال بصنلا خت تسالزه اء با جو ند 2لو مجو سال



 نلاللاععرض مجار) اعاد اع ىلا ةئانمالا نمو جلل او ىلالاب نيرعتلا نمي أعينم د درج
 ظ نسو اميهسررج ا ملوث ءنعونغمد هرملا ىلا قاضعلاو مو بالا محو نسجوح ضل خوي اليل ماللاد
 ظ نال نري دوكقرلو كك [كريفلا نمد لب اضل نس لات وافِب فليصل
 ماهكزالو خمبلت ميت تيس ةممزجارلا لق اوه لع]ملرلاو ملوث عاب مالو
 نيف طم ”.دلض جيبو ءساب ةرتس نيف اينما نمير ويحل يلا سراشلا ةمئلاو بش

 هج نسصياوحاعده كاف دب جزيل ةدداوغلايكذ لجيا مشد تيلي |
 كابو ل زجيمو اينوصونو ةؤصلا يني لعل طدار مدعل ع ومو ولا
 قاقورعاكتاذ ىشلا| ىبنجونبيو ليلك ارماهيكن يس لاعب دز وهال أه كحا برع
 دي عيتخت انس مل نمل اضل ا بجا شيع باي ذب هدمدوخلنو بانل لوق هوتعو ءلوث

 يدرووش]كفع د كم بانزلادزتدإلا ترافل نبانامنلا نازل ةزياثلا :
 ل احوسو ةرش يف ناونلاربقبنو يا هعوطمم يإرلخلا بجاو كسم خا لوب

 طقتاو همانس بحد يذلا لد زيها يحبلا ةلزةمريخ ال يل شيع يرطب كسفنو
 تر وجو هولا نسج شم جا وظل بصن ثيحبجا يق رهانلاو لاه ةرشل
 اجر ءئاضالاب جرو بجابر لغلاف امقرو نافاس ك دوج انشر هر ئالكبصا
 دوري روحي موت دادف و يد د انمال اني اخلار نكمل عسي أاحم

 ىهقلاكراهل نيرعملات يس ةدداويرزلاموكأ امض نموا اهيعن ازجارلا لوق
 01 ع حس يسوده ءتاعنلاو قلل امنا ربملار
 م هيلا متاورزلاو مانسلا ةييلتعلاوعو اموكججخامل منن ركو ميلا لعبت
 | ولا تكدو نم هلق اع ةييبثم“ ةفصتاذةقداو قدعالاو ماسلا لع ةوزذ
 قوس عجتنار سوهو فوصوم اري ا اضم ا تبضدوم و نمللا ىضرالا نتن وه

 ظ رع نيتنو نمإ جامثلاوشئاو ملء ' وف هيجبو سحري ززاوجاعز رذ
 اتم زوامل نارها اهتم اج امتاللطانعرت ياغرل ون

 1 ا 9 ذأ: را لصالا 1 لاا
 ع |نيتنمزرل زامل طر و القلاب ءزاعلا لكن ص
 :تبيضال اا اجيداراو ت راحو و ا

 هيت



 لوالارارلاوزياو اووس دا توبجن أجزم هيب تاهيسم هن هوص انزجذاديذ
 انراجلاوسالطضيريئتر

 ا(. تشلا نمذو حلي :ةقلشملا ناكسأبةىبانسا تشمل ف م منازل اب فنا ميار 1

 لوحبتالهبشبلات اناس اشلا ةئاَساَشي هتالءلوف تظل غو رسكل أب هكتبشش رم

ولصنموش كيل ةئصلاو بقتل نع ةييشان جوانا افبصنووانسالا
 هلثمو هلو .ان

ن تلدج ةطوطخم ةزيوسأرع ءلبتماؤيعب ءالا لذ
 ةليحوسز واهل اق اناا ابني

 ةريدس |انوكمل اجهل ا:ةهظعيا ارتد ةطبشمادركء لاحت ةماضيا اهيعديوم يا ياطلا

 ليل مج لرملا مسيل ةلورعب هنرأخو اوف ىتلدجيو متولإب يا ةطوطخم»

نا اا هشيف دع اكلاو ايه التت هتلتف
 ناَسنلا هرخرمو د ةئينى اةييشدععاتك ناكأ ا

نسحب وف لاؤعة ورع اينا كتيسعتو ايو و اتئادحم أ
 داثنا .لثنو مل و 'أهجو 

امة نان هلا واللا يف كالا | ساش نباورم ةيوسيبس
 هلوالوعالو اقافصإو ام

 لالا و هب نمارماوكلا /18/ ل سوم .طويةجاحيم ااوشيلتاماذا اكز ىبس

 ولا احّولاسو يعمالل الر تسال !ءلومفمابلاو كك 0

 ةللزموا ةَسسحنَو .ةيبيحأ يو هوم جاسال ئنوو لزعاز -لوملاوةمالعوا

ب ىيسالو يرظاشلاو مدن ىتناىزلاريعبلاوهو ل ايعلزبللملا: ةئش
 مع 

 ةاريلا مر ما هيد ف فرار
 الد

 خا تدار ارو زج >ردملاو
 طعس يلزانلاو أذ شن

 ا امد "دو منا

 لفل ومضملإ هيبشنتلاهلعيدتلاةويجو عفزل امال هجو َىبفل لش هن ارو

 .ت دراو مهم ةلباقمىييل تيغاربلا نإ 0

 الوزعس ئيةبلعتب ينرقاق هلثمو لوف أر اعوهكت رم عررانارافغامغاقكزب

 قير ذلة بادذامنلا يون نيالا برادا اقبالا ةرلاوشلا ةراوتن

 مجولان.الللث هناذاناقرلا رجشلاةرهانلاو قيوتب
 موشلا نال بنقلاب

 نينا ارث لب نود ااقلايشو هيف نس فلا كوش
 فرع صم لعو ر رنربوب اتي ملا ايلافلآو لالاحئم|ر ع ” يكل تيفخأ ل غاتيالا

 ةيضعظاتيالا ف دماشلا طيور عاضاتيالاو ىو اد
 قعبو انو ايككانخ عجترئحالاو بصنل ان بالادعو حلا لشم م نانو

 هنيوا ار (قكأو دوس | يار كاحورهونلاٍىركلاو اهيابانغلا راو
 ل وتكملوت



 ىل سيارلامو نيتك( ل اانتل ال ل1 عيفب و هيبتتو اصمرما لم عسا هنأ ليتيعو
 ةلظيرهتئ ل انف مل اجوونت نعزبخآ: ٌلكذ ننأتسأ م هر تنك علا جريقت

 ميو عنيف احد[عال دلو ملك ف وطعم بيلتتلأو لاحيلا لاح_مرينت يميل
 ع1 ةيلاحايدموسنم خان رهلكف ابن نايلاريشب ليت لاح قطناوىاملو ةنيب عر بميلعل ديال نامت. عضل لماما داو دعبل
 همي اينال اهيادتبألا م اسو هلوق ةحانلب يا
 هر ورم |ىذل درفت لذ وسم لاقره الخلا ئالخ دال

 ةرابزل لع[ وهم, لايشال ى!يعسف
 يأ



انسا عبق ىل ةزيازابلاو هوم قاثلا هب دون هب هدراسو
 دحاطلايلارمالا لهن غو صد

 ءلل عملا كنوي لذ اموزل ةلضنلا روصو عرار تمزلد لغتلل |مالطصاابلا تريز

 عاني ا
 رول

 ضع هرامي يحول ءلات ماللاو ىلالا ايل درالو نوال ةفرسيؤعو لبالا نمد اممسا

 نبّيئطق ى اهمبرصو تح هانثملاب ابضع باوصل] نأو هنابس ونامل ا يف هيتعتو

 الك قنا وف لوثر اظميفده ادلاو باس تيب يق عددمم ا كرلمسلا لا ةراشا
 متاع درلايلاويراشمو هيما عيبوصتسوفو موف زك رمزلب قلعتمئلنغلا

 فيذرعلا الكف شرعت عنسمررلو ىا نيرا مز ]ب تولعتم هبوبيسمحابو أوفر تزاوج

يعم( مقتول دمبوتحم ع جييسب اموت
 نعرمارلك مل ارق هحاصناق أياكاعا د هلا 

 هلعفاافدباجاوعلكما ل ةعيسلايعاعانبلاو فمتلا ئم عونمم قتل ارلعذ

 لك دوجزلعو ملعانعب عنو ىزفتعا نعم بعرظت هن لمش دوسعو كنان راقت
 ققيناكيزلا_ تلا رجوع اينزمتلى ا قبلا قرر ابره ممر. زفتل ءلوذب امه

 ه

 نوكيلد ملومو مالكلا لصامب يدابت املغةريازل انلامملا ةلجنج_يهتلا نال عضولا



 تباثوباؤ هتبرجتب ولا يسحملا نالخب نايزيلا نايز نيل هتني نابطظفللا ل مو ءذلاينحلل هذعل ةزياهج نوكياغ ا رمتلا نال ب يتلا وهو يادي دارباملعلذ | ةرصلو مسرع هيجي

 ةرشاو ظانلال دلع جزادل امالكنا ع وريعدرم اه نبا هد مرماع دير م اقاسو

 نى و هقملا ملون وتلا اذهنمفشر اروبا ف دعو اهنابرمو يسدانرو

 وداابو هجوها ابو منعرأ
 تلال اًنابو هتنعركتا الجل ارمتدوخلومنلت انبلل ار الم ل عغلا نوكي نال شم

 لهاظرهو دبز توصرشلا انو امدومسم روبي يوت ودوم اميل علا ازعرعتخال

 موعامنال مداعلاررصمو ضانلا لود ننرمول همازحؤلل فرقت
١ 

 41
 0ص ب

 قيال كلمونمال نأن تداوم وخيال نا برم امان
 1 يلام ٠



6 

 لايقتسالل ناو كل دي يكد يمام ا نزلا الفم مايق مدعنسيعتلا وونمتلا نا

 اموتعرلوث هوخرددشو | هوغو دشاومو يهب يسيل لحنلا هذ لعت ناو مل وك

 انبنيبارترتن اطال اق تولو يا ةملا تننر اني اهساننب ساو دنع ىن اذن جرسا
 تضاحا دااذلامكو نونلا عج ارا تزئاول انف ساننلا دب انرو نييحلل تيلسسلا

 ينلاضز نكن ايجرلا عملا ازمة يف عيغلاكر تدلو اذا انلاسكو نوملا مطب تيسضنو
 سلا يل نامبل نمي الكالاو لازم هين كَما لاعادير انا: ىلامو ذإ

 يل عاعرلع ماك مأوق تعرف برشا اوه عرمان معوها ام ميو هنسو ل

 (ونكمل ل عدال نصد نيرعتلا عواني ارا راسو امد ملوث ىنعملا ثيحنمىا محا

اذي تفخ ما تعرذ عاطقلا نبا لال مف ءل عمسرق من امدر!عرزأ ام
 لزملاف اه

 لمنلا عانتتا قالو ميلعي قتلا ل مذ لومم يرون عانسايف ىالخال أوك عارذ يم

ا يدائم او لاحلاكر واو را او ةلملاريخم هن يتنملا نيبو هنيب
 انين هلرصل مرول ي

 يفيق هرلار عيتردو يداملا لاق هئاييم ردت يزلا تل اولعف نرقل موع حور نم

 نوبعز يأ ىلا نمرفوكلا نير هاش هو ثيير ميلا رجلا بصذ رضاع ايونيلو دلما

 يأ هزاوبولع لريام عيصنلا الكاف درو دن يد[ لابل سنلا اناو لاولارامهدسزستلا

 وجه نباراعرلاقالرنج ايبون لارا ناناظقيلل ايا ىلعزوعا ءزعرسا ىهنؤعل تك

 .ه اماو م انضرالا قعر خلا ةلارهل اعايمرم الو تجي الوتس هاز نيهوساب

 يلا لمنور معان ماذا نالثل ل نالخميض زور ادراملاو نان انؤمتلا

 علنا ف ىالحالذ اجريغل نيلويعتمان 0 هبال ا
 يف ئصااملاتيالث كرنعئسل اج نسحاوو سم او انكتمن نسحا امو اهيرنمفلا
 نبيل بلاةدؤعانلا لوتكد [ظنامإ ملوث ىبلاجعد تع نسحاالو انكتمس سلا

 ذم اوه نركب نإب يا سادرمنب سابملا لاف ةاموتملا نوكيا انيلا حاواوسوثتت

 سا لو !ناىلدالاف تلوخا ذاخ ةماقالايف هتمراح

 يرعااموليلزهلا لاقو ملوك وكتنرادلا لا عوج تو مليت تيبلا ورع
 2 يىرحاامي هاش او يري ى ارمسلالا يبس نكلو اروبس يب نأ ىللا ىؤن

 يف ىسعلاس برك ىرعس نيو زعل ونكمرتنلآ امو رلوور ولا دراجلا هيف لست فيح“

 درلعم تايزللاو نمل ميلاد رمل | [يفلا اهلطع تايرزلاقرتلاو اهاتنل [ عملا
 قود هوامش لوف ملك ينبل عخرب اهاطعو اه اة رض [يقلأو ةرثلا ىو

 اذخا ل باج نيعسإ ناكام لك هيلع ر وذا سوبلا عوهرءانلا لوتك هلوث لس



000 

 عل عرم ا سوبلادب بطاَخراشنالا ةحاور نبا اربع دلاق ادانعو كوه اينتجي كارميب
  نملاحارتلواظنل لوم عي متل لمت ل ءاذ كراج نمو نأك ة داب هيدرهع الو

 امهتلتلعلتلرلا» 77-77-222257 لاحق زلاريضلا
 يقض أدل امو ان ابكر طل ةقوسا ربو هلق اضيا اوضملعل دي امىتيل نط عؤيلولا لوبا لل
 بلغ يازيزعئب)شملا يو هيلسياازب هزي هزب لاتي بسالاوثو اهيلس ياوكازلإبد
 ريسلامرعلا لوفد ءأوق اريؤ نجلا ئمؤجرل ا هيلعررتيامو عر زذمال اهيا هانعمو بل تلاها
 ةمّولبل فيلا ازهاطعاديرب د عة سنع يس لا د ردو راع بكارل ليفريبعلا سباع
 تعرماوا ترعب نرجس اركاب زحاذ باش وريط منيوكايزيؤترسدا كيجمز حلا لوق هلو
 لوضوف مان اعءلوعركملوف زوي ىحديلر بوم هزيم عبس يف رهادلاد نأكت قو ياق
 هنياو لرب ىوز و مق رع راج نايللا طلاخالو مبحاتم مان يلام كرجل ياقلا
 مىدوف يأىثرعلا ضؤايل يف نعل افي ايلا يزخر ماللا خل ايفل اورمانر يقرهاشل ار
 أ ني لغناذكو هبحاص مائربق لوعنس يا ءبحاصر أن ليلب لعلام هرب دم هلل يف صفخد
 ايلاناكساوابلا جِفيِرسب صو ةناجوبب يق يلعوا نعوح لا تانل جل أ ىيبو ميو و

 لعتلل نلصالا تائزلا نم ةنزبايجوركد اوالصا يلوالا ةفللا تءاكاغ او زمرمغ
 روملانةرارعر ملا لع ةيوصنم هرب جكس او سغما صحو امُلوْك تح انللا يب ئالخحب
 نيردالا ظنلا الكل ناو والا هب اكخنعدسزرابلا كد ةنوعبشسل ارنعملا
 ةفوسنوكز عالق انج ام كدة جوم تول نإو :ةركم دوك نارضم ا ا وحرسضم ل طريشمو
 مولد يلخو ءب مك اكصونمئلا ف ع مدقنت ناد سهره اعدم دنهل والد لدواتبالا
 رش يكذتلاو دارغالا فوصل اقباطم ن وايد ءانالجر دبر مس مل ضو نير ميلا دنع
 لفل نوكيالف لا هيلا نيبضا [يذوأا هيف لع اذ نعْوِلَجْوَملا فت هنال لال الباَم نوكينار
 ريكأل ادسويع اان صاعننوحؤو اع لكشب ازهوازك لما الد ياالدريغالو لم
 بلاغلااعاعهنو صم ملوفو لال يمي ال تلخلاقيناالا لاليتشالاءا عمّ ايساك
 :نعاثلا لاق اوف وان اىال رويزمريتت ل سفم عريفكل اقولخ نب ةرورجب نوكترف
 ظ ٠ امو يصاب 0207 ول بنمو م وعلا تخا نبا
 هيعصدومو ىيس يا ”نئصم اندمو لخر سا ورم اب صوص اوهرضز و لاح بَل مرمْعو
 هحاؤاعاو لغَمل ضل دخاو ال ميمالا لاو ابلالال اق سكل اءؤمسلا 0 ادلاهوجإب اغار
 ينبايذاشأب ترزحا |لوملااليومونلءاشلا لوق ءلشمو موت يرجو ا: قحلخ
 يورنحل مهجرمالاو لال بلا ورجال ميفدهانلادديكاتلل مدلل مالا ىذةايتساو
 يلوح ممل لوفي نأ نخالا» هداسملاممدرلوملا هلبوم لنوملا عمل مولا لَو ريما

 لسوملا ظ
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 هلا ونه ةنسةنسلا يا تينو يا نسلا تو اوف ايهما ليوم او قولا ذلبومؤمولا

 نوبيلقتلا»رعالا لوفلخم اهم هلو سيما ةذانعملا جكملاو يايا ةذ املا ول
 يلا ةيض تويبلتتلاو لطخالا مب يجربوعرل ات قيطنمالز معاوالغ ميل لفل اربي

 لاقثسال ةعوتع لقتل ف عروسلم يلخت يب ماللاو مهملطخالاو بولا كانه نم يلشن يب

 ةتصاللاالزلاووها تيبلا يقدهاشل ادرهوإل لاذرسكتدقو ةبسنلا|ؤم نعت
 داو ةئولا ركل |يذ يوتسم ةخل اهم ةذيص يملا سكسقيطنمو ةيلالا ةنيتخررعلا
 بلاط )لوف ءلشر هل م اجري هب طتنامز راس ةلملا انه هب دام ا نلك بلا

 ولو هلومزجيب هنافانبد ف دهاشلا نب دادرجلا نام داريخ نم هزي بد ناب تلج يلو
 اميئوماهلا ءاّصلا يلا الراعية ملا يلا اذاسمالو ىا اللاو لالا اؤرومامسا نسي ناو

 اهحيشوا ةلعباص يمول ىلا ياةدرشملابيف ليقاذلو موز عيب غمار عمالو
 لءافلا يقل ال يسن عضوم قف اما نديرها. مل د نحف ملوق عكذ يزلا هلاثمةنبوعب
 ماهالا مل امءاو اسم عم نكتسملا لعاذلل ايْع اما عج معد نيك يلع ليت كيلا

ّمملا بسحياصؤموا| ةرافحو| ءرظع ءليتتامئسداملا ناب برجاو ١
 ةوق ي يم ا

 هم تلا يا ةذوصول/يغقكنلا يأ اهلثم هلو لعانلا يمخا ف مصتخملا ةوتلا
 نالاق ةئلابلا ف لوتس هلل ضنا امو الأ نسحا انومعاعن وطعم ميلوقو مل
ران ولو ةياتكلاكلعض نسر اثكال اءدح) نعرابخالا ف ةئل ايلا اوداراا ذا ماش

 اي

 ينعمباض ةباتكلاوطرمال ا لكدرما نس قولخ هنا يا ةباتكرما نم هناا تقي ااحم

ن الا 3-3 مهمل ىعملاو (ةمالدب ضفخوضومو انّيلصو ناو شن
 5 المج نا

 نعملقنو لكاس نيا اميعبتو نور ناو فاروسلا جرو اهنمقلضير اك تلمع فكل

 لجأ د عبخ ئالاوأرتسماهتلسو ناررالاو يشلا ىنعب ةناتةفرساهئأ عيوبي
 ويضل لدبد مئانلا لوقو هنري دنلا ويوسع ) امو حافلا معيالو تارت

 را هرددام خا د تسب هنوك نين يعَسهْئأو ليف نوكي د هن ارماشح با واو ارون
 هبوب نيك ناد با لجرلا دنلقاذاكناىرالا يا اذا باوج عرملا هحوِتنَحْنك

 مدقسوت ملوث لعانل امر امهس طبارلا لبق ززهلل عطا وتم نورنا موق جوملا
سلسل اكل وقاد لضخ انلاملك ل مشا كىسب ل هيف مجدل شمل هىضنإم ظ

 ىتعما نعل م

 مزئذ بان نمال صوصخل ا مزح ب اب سام اشور نب أاهضرععاو هرلاو يف عب

 مطل الاةلياسول ار تعم عتم ديزي اي ككرمتعا ف رعاشلا لوقو لوف هدروشر ان
ميد,انلاو بليا نياريزب دب مجرم

 د هرم عن فرزح جيل اب نم ةرصتم !نا

 ]صار اصف عل. مت ل! لوخ خنلاب ساس لص اساولعتسا ملوق تنال داننؤلا
0 



 لمطعم الل للك رجب اس نت اك مركو امم: هيل هيلعو ارعاور اصف سيب يعم نمر
 لعانلاو نقلا يجرب ىالذلل جاو ويا يا نعتلا مدع ملت دوب يلاراشااكمزلادصتل
 يالعانلارئب لوقو ديرشيام موقت عكذ نمو كي هدا يفد الاحد ادتبعصرصخحلا نوكز ادج ىو هنالك هيلا و ماك لعافوازيم نوزجامابوجؤامزلي هيارحا قد رهاظلا
 8 بكيركرملا لن اوان مررقالب ىاالوعس مل وق رمام لعام اطيأ هزيمد عدو
 دا ليروصَم قرقتلا مدعو لاعتسالا ف دوب ملون اياكحا عييت يأ الطن
 :زيكه ولو لكل و رثل لما داى ملوق منسم يفتلل للصوا نالت فلك عملو مزلاو ادب هلوق هميم البق امعماكا ةوايعلا هزه دارملاد هلو بلا ةريملعاذ نوكب
 :ةرالكل اع ايح | ذبحالد يم تْكذا ذا هناريعالملالعا نال ءاشلا لاق ملوث نظو
 لهاو مل عافو جلال اًررحو هيبنتللال اوممرلاى ذ جوع اص ةيمق دعب جوس أ
 ١ ةرخلاووةيمزعي اتكقالطالا تلاحلاابهو ةيمميخزف يو جيم اب صوشخ مالم ا

 انزال بجوالا مدلاو جيلا نيب ضويجهزعؤتد تييلاردصؤ رهاكاومزلاب ”
 . مي يتم بوبع عودوا ناار انشأ ةبحو تاياذتسو منيب دركوا ذا
 © د رتمللاعلديل اذب بحل عاذ صحو ايصوضعو مدنالج مالا يق يفايساك ع تي]ب اطر العاذ نمي ةتباطلا طرتشيال هدا خساوتلا هيل منال هورس ت ابو سننلا
 * يي لولا هناء لساح ل مخاهرمب ورضا هبي الوهن هلق كلا
 ةيلمتلا سلع مومو بويح ا هانعماىسار اضق اهفرشل ةيمنالا بلغم ممنأذ حم
 عل اياكم تقو ةجاحلا بلطف طرف مل بوني وطرد اسدارفاو تلارسكي دعا لفل لائيهز ايف يا نبللا تعيضيسملاا اول نا ل وقل طاراسف لنلا موس
 وعلا ءاندملا فو جرجلااخلا نوكسيو ةلمملا لارلا يح سوممحد ناهلصأو (جاوتدعب
 . ورعتكتناكيمشلا ةرارز نبا يقل تنب ء]مم نيسمواراهدعب نرلا مد
 ياض ىالطلا »تلا اذه ناكو تالممملا نيسل ابو لارلاو نيعلا جيمس دلع نب
 0 ل /]اوسارا جبره و ذرمو اه تلاع لل لاقت أشمل ديت نببعلا يف داك ىالطلا يابا لاوس ن1 ن 0 و هيستست غلا لال سرااوتش | لذارعتف باش ن اكو ةرارز نيل بعم نبورع تجوزتف
 تف“اعروايحلالرلاذبسالا لثلا لاق موه ةيفلا ايصنئبيعلاو نمللا تعببلع

 ينل هّرللعا يا غضون ورد ونت ىو خا كلورخو كعب اجاذبحالا هريدعم ذا
 الو يوصنالا# تييحا امر يعم اور سيل نع يدرب و ةؤيد يف حب الام ياوه تيطعا
 اذبحوزييعل ارك: ةلب شيدت | ذيب هرمبو |ءل تترك ديدخو ملوث هيو طم

 سيلو ْ ظ



 ملوك ماكرون نعزي قل ربخات ناذ رند وضمت البا ه دريك يأ
 ولت ار لطخالا لاق لتقنن يحل وتقسم اه بحو (حازع متعاهولتخا تلفعانلالوتك

 علاج ثيحأىبحو يف ره اكاراملاب .توزماذا بارعلا تلتت نماه

وك ملوث يريتلا اعبوصنس موز ياةلوتعمو رع حافل ب
 مار اضنالا نمدب ل

محاور َنِناريساريغرلاق انيد بحو ابراذبخل انيقش ِهرئانريعولو ايزي هيو لالا
 

 ةيولقملا ايلا ةيسانمللا لا كسوابلا عماني وي مب ومآوتب هرقاو سا ماميرتبا وجا

مو | ةربغ عاملا قف مرهلاج كيحاني مابحو يف ده اثلاو انارتبا يا ةزهلا نع
 ايترس

 ليفتلالضاملوقزييتلا لعن ابوصس دو ارو ايهنمزويجال ذ(لبش اذ صاحت

 اذا اكولعرشلا لكحل اع بازعلا ىلع نمووساو ملوث دوور لاق يطل ف لثرلا هب.

 بج دالاس لان لذلك رطب رجال
 نيرسا مه ةإماىثو نمسلا فز تاذ ي!نييفل ات او لن شاو مل نق هسفنب

 فلة دكراصنالارمبجب تارحاهات اذ ةيزهاجإل ئيسلا ميبت تنام ةيامث

 اهنييكسا لاوزحإلا ]+ زفال ظنا حييكسم] لات ارلغ ايل تف اعوان
 اهعشو نييغلا م ايطفحل سقم نع نق رلا لع عر زينال صو اههنيشغ اهم دب لفشب

ش ل دملا اعف فو هدا كانها مل تلات (نع ماك (.لذ نمسلا بايشعب
 تلغش ال ملوع

 لايضتتلا شال ن ابرشأ نسوق لغانلا لعف سناب لمغ |يلعلا لاشنالا هاكاو.

 هبوبسبهذءر ويل لووول ةياذلا اورال ىلا نمل اهتامزل ملوق يب تلمتمال

7 4 3 

 يرو لوب الي كير

 يعل ب ا

 اهتو ب طوخ . دك
 تار كاملا
 سا 77



 أر

 بييطتبن ةزملا عب ناو الاوؤيللا قضنو وهو ةيفظلاب بوصتانهو مد الم هريرباماهعيم ةارم ا طغتو ونعم سو طعن لون ل ب يورو ياطقلا لات
 ب ابا قس لا ررلا نعوجاذلا هرؤصا مطسوو ضيبإ) قرورلوح لا

 مرتو هدأ | متع

 زاجارتوارمالاو ركذتلا ممرل ةركت يل ادي ناز ملوث تافصلا نم هسايف ىلا جرد مزمل تراصثلا لع تلخد اذا ارد تنمتن ةمه[تملا هرهو يعمل |زهال هننيباشم
 3 دحلان هيكل ةقاطم ا كرت مزلُك ميلا: اًصملل تناكام ىلا لضف |قيضاو نيو النزف لول ل لول انفصل الاول كتانر نيتارما ايلذف ناونييلاو انرونن ةلم نط ضدرزوم لوتن هتيتشنو هثيناتارقلا
 0 ل ذأ ةفرومي ايضا ناو هل | و نمو نافمالور كلا
 اهترغو ةحباطلاريضزوحو ئمو مس ف ىويسو مهلا ييضا امج هنأ هد رصعن مص
 هيويثل هوباطم اه ضممزلدو ىسؤعم ميد ىونيالامقبلكو هي ةدمشت صو | لعاق هس | ئمويف ] يضئدال اج لوي عسّفو هيل طم هد از هب وصمت ضو هرالكؤ يام

 بالموق 



| 

| 
 ا
| 

 انتين اما نميوورم ا ناك ذا مذ و موف : از انتنن اتقتلارغسلا مزبح

 ىجسدر !زو اليس العا ل تلات هاوتك موف لحأ تاو هلغيسوكيلا ٠

زتزحو اهب انعمو نعطظنل نملنهلا يق لاب نولاب
 وع لابو اويل عفا ةخاضا

 اسوا دكان الام ندبالا وكول تان لوالا ئالخي هشعب

 م وثق عي 00 كاي حرصتوا "نب نسحالا نصف نا ديونحا

 دل العمال نايرجول | عمجارقو
 اور |سجو نسا بجو 7 همحم أثيحضىاامالخا مساحأه ةياقلا مود

 يؤامامئات باو بحا فالي عما |نيلخ: هةل وان دي شت .نين سا

 هضمْنل هبوح نا ريوبالوعا خي الار ومد انلا مهوتك موق ىف 5 ما أن ميلف نميعشيمت

 - ةبادلايرطن هيرو ةجلوب يحز يزمل ادبع نيرعدا غ سلو نذل بار
 ساثلازووو وق مهالرعا اهو نول ءاعمئلال مهما معيل ةلمميئبيل ا! انييضا
 وزوج دوحأف ور رذلا لاق لوط وزع ادزعاياتب انل يب املا كس ىزلا نا
 كعلوال ازرصمو كروس الو ىروشويي عختزاي اعلا كيل اهدواهعور ىاا[ىسلا

 :ةناوطصالا حو لسا هماعد عم اعرلاو ةيعكلا تيبل ايدازاز ءاوضؤاثلاو

 لما اعهنرصتنمل هوكي د ل دوطو ةزيزعيومم امام لوطاو امزعايف رهاشلاو

 اانا :ن لشفنلا
 وامام

 7001 باو اويل ا هلملا لاق بط | دنس د فدا لكلا

 0 اب زسقب ةيو ين اواركص يور أملي معو او دنلاهل

 و مساريعاعرر غنام بفقتلا عن :
 مدا انضرتعاو

 أيفانيعالف حالا كوم وزن اونوؤيش ره أد انا ١ اقل تم هنم نوكي ناروحي

 ناو | يقسم ناليع ةمرلاو نمل ام لسكأ: نموا ناو عيسي ناريع

 امش رمل براتنم فا ذاتلا عنج نين لقا اريع ندهتايبعنال نمو

 ليك ةمرلا كذابه يذلا نك لاه يش امي جوملا بق حن نماؤهرو
درخو موف ثيصوسكا نيم يق دهاثلاو كلذ توني يلعو نوطت

 ىلع اهر

 هني هذيلا دمت اا الع وباهتساوناايل اويعاعرور جبنا عيل ضفنلالمتا

 مست لت ئم هلال نجارلا لوقف نالمن مقا كو ءل رف ليلا لكل وب
 نزعل صب لكالاو يل (م لاننا ذف تاي وللا انمي فاسنملا

 ل يوص ب اوعي واعمال ا ةيكحعجأب عجاب انك اواقللا

 ادب وتلا رملا فرس ىلا هس ارلا خمس ناسي ادق نموا



 لاخإ ةنؤيتزقا بج يلا هيرشتو ناقل مب د زؤزوصوا# واهل بو)ا نيب عملاق ينجو فاقلا
 لاول دجوب ديف ل انم نيلصفل الدو نيش اهيل صف كيحدابسوكب ىنبلا قدها او شضؤعم نم اوي نيلا داس راب شضر لعالم واح

 200000 املوعد ا مهسبس بلي زيلكالا نين تملا ليشتتلا ارك من ع نس و هب اياجس ظ
 او مان نمل قماطس ىلا لهو كيل هن لا بع كر كيال ياو عجول لي عب دي هيو هنوتنبلام ارم
 يول لافاك نزمملا نينجا نميينجالاب دا رلا | نجا هعيوفوم ناكو ملف نسصل الخ ثييار| لقوم ميفاحبرس نكترل نأ غلاب رضا مكو فل جمني نا جنمالو يضضرلا لت وراد
 ريو انلث ام ماانللاعينانر د رضولل علو | تير رض ويزماظلاازه عقينالسالا دبر اذ نمزكلا هنيعو سحا العر تيران ملوفوخ دلو فارما كلا ذيل رجال م ةوهامثد ئسحا الحر تيارا هوباوُح نسؤينبيح هب صام دال وكول ةجاحال ميا ص
 مدا قر نيع زكى لوتتف ل ا يذ حوا طعيطعد اه اظلا مسالا الع نيل خ ردد ين اهل اريل ىحي
 ماى يضل شتتلا ل مفا بحام 00 رف لحتكا ارىف نسعأٍر بز نيتي اجت ينل سوو ضوه. سا ' دز ئعو ادبز نيع
 قابلا اما 0 عدا يهسا صلات اا ضارالسنتنلا] عنا ةرياو ناعوت .طارعتمملا لق هلو رخو ىيسلل تاشدلا ف .هجفرو ييبلل قبلا ق ليضتتلا] ا روينا زتم جنط م تاي ددأوف وكرم املا دعو اكن نر أبتعاب ضاع النضال ناوى اى تسلل "ا وث: نرخارخ ظ لاغينالمتو قر لوعتمانراسو دبر ممامو الامتنان ذرزم ْ امس وصاخيلتو انكم يا ةييمتو بلرل ٌهْبص ةواوأ ايراسسا دياقو تقوالا تو لك 5م لايدأوب هثسة ينال كر هب لق) |, وذو يرا الرب دل وا /يععا رهاطلاب مدلاليشتتلا ]ضاعف ذر ثيغومد|دلا هبذو حراشلا مالكي دال ا لاثملا يف نسحا.ل ف | حانتراهب عيضرمبليو مل ةنسلخ ادوكر لوعنما داود ليندا معامل اهدي يريد فو امال نوخاو يبت هوما بكو هين]قاهايدأو طي نيح عاسلا ىداوكاراالد عابسلا ىو راع تروا 2و ارق لبق ممالك كلذ رو ذاوب يعرج 0اف5 ذ ةملئلعبازو| لولا سلمت

 لاقوينجإ وق يتخال ريزيال ئسح) وف وم ع ويلا نأ هوم
 امل لعمال زل ال لخانل 70 تال الوهم ليج نولي

 للؤب



 لاعاد مجولا لهم قلبت دب لذة ربح سمل و ارتبمؤكلاو نيكمفيج ماعلا نكذب
 كل اعفإ وم ىسلو ملوث هنمويضو نسخا قر يضلااوضو يارحاو يسم نيريضو رولا
 ومات لطم بولتلا لاذ ارجع عنتيزعاو رصف لماملا لاعانامتيضق نولتلا

 قا ارمالوملاغا ءلوق هون يعرج ا فار اناونع ةطساوب نااذا ككذ زوي ذا عومي

 لاشلاوه باتا لَو كتل هب ةريبشملا ةذصلا عسابو لعافلا مسا مبشلا عنو غو يا

 ولعازه للون م هوو ضماح هر ضعي هرل اوداز دريم او لصاحما دب ارعاف لبا
 عهتبويمالاو يلاعلا ل عاىرجاوسالاع بني لوقو . ريغربحلوالل نق كراش نم نعماع

 حياتنا لع عوبتم ا دس بوهو يف  ةراشنالا عم عقبولل نانبؤ ديا لوو انيي)اومالاوغغ
 اعدجارااعدحا مدفن ورملاو | نينثال ناماؤا توعتل ا لعتمتلا عمو احا نمل امالَخ

 ياتلاوف لمامعلا يف نلتخا هيب او ورمذ نولقاملاو أورعو نالت املاوب ءاتونم
 اتتئسا الل بَ هردقم هيئ]ماعلات لدبل الا عوبتملا ينل ماعلا هن العر وهما

 بثنو نايل يل ضرع [ ودي وسي به دم فا ظو بو ليس عرسي لالا ءراتحاو

 اي ديلرلابمنايبلا نطسن عتعنلإايعامتجاونعادس ليميستلا ف لاقو عبارتلا ٠
 لوعشملاكم ومد ىادونعتم ا نم لاهل ةاوسِماََح جي وكلا لصاح ا ف ضو موف تمعنلا
 ربيعا ةيقسوف ل سخاسرقلو بكلامك دومرلا لسا, دزلا ناثلا
 كلام
 "وسي ايو هنيببطسوم را جباتلا لاي نإ لَمعوم ٍلاّرَمو ىإَرْمْتْسا ايفر جلال يلو عضاة سمج

 عات ان ذاهباوتلا يتب حرج جيبتملايف كوت تعنلازننالاو نايبلا نطعوبؤ هدوجوج
. 

 جيلا قل ايوا عاملا مكوه هب ىلعتمؤ دا هلو عوبتلا و يفسطسل وكل عسل عزوب ٠
 . عتكالذذبإب باجيو ئتشللب نايبلا نطعريله دروجوت نايل نطخو ديك بلله زع لوف

 عيلارصتل تعنيت:ئميصغلاو عانيرهلا ئعاينغسإلا ةوكيامزيشكو هلوق دمام يابس
 ليضعلاوا نييضاعلاو يياطلا هرابغت زيزي سا ناو: نعلارشتل انيأ تعني ملا

لف يثكوا ةليلق ةقرصي تق ديف ماىجإاوإ رعو فرع نيلونوب تروك
 كعسشالغ م

نا ئي ريع همم اميل كاذب ليل وعملا يعصر الرمزي لزل دؤوب ةتلا
 عملا 

 نالمع بحاول ايل او توعنملاومو عملا تعلو اضاوتماجاضْنا فلاي فاساجا

 ةخم يدايلادندثتوارلاو يلا علابولل توننم اوهسمويع موف ايمو ماء اعيان نوك

 نوم قولد موقف ثواب ييروعلا عمت لكؤكو ملف مجورل و نونلاو ةطممماب نبع
 عي المال زلاريللاو لولس ب نيو لاق ينينعي ام لوقا معان نسي يللا
اشلا مالك نمر طاظ وكر يخسسد  دهاشل اووسنلا

 تيبلا: جاك دوب و فكاياىعاو حر



 ' نىجلاضار يضر اجو هلوقرستا نااينعوؤع نمو دصقيال وايش تلق ةستييعف اك
 ظ يمال فلك ضلوعي لوف لمنلاكرطانلا لوقا منال لذي راشل:نليسكتلاددإزدالا
 لش ناكر ذو بعسإثئصرب تاو لاقولذ هلوث انيبا ميوزاحو لوف زاخب قلغتم

 ظ 1 اا ميج :ةاهلارنعق تشمل اندارلا نام نعببجاوا
 يذلا هروسملا طنل نرخااميينير حلاو يع رنعومل ناك او ليمقفتملا ساد ةميشم ا ةئسلاو

 ةزاشنالاماماعنو امال او (ل برا اشال يزين اوحيو لمالك املا هيجل
 انفو ىأ | بسْملاامساكو ىولا نعم اىحاصو مم يَذو
 ظ ظ دايدل اينفمو اهاوقو قويا بوسنسو لان بخاضووصاحلا اهانمع نال عشمو لجردو

 - تالوضول ارباسواعةزدباع قيال ذل ناالا نسعوميو ةلوسوم او درعا نيس
 ظ يملا افيذوا ماه زلال جرلاب تروم لوين لل كلا يملا

 ] ةجتلا نرالوناغلا نالاين ا ةراشالا مسا فرك ذامزحتو تماَحّيلا ينعم
 اا اويعاللا ع د + يور روف

 يح وس تفل ف 0 غل ادع

 هدب بوو د انعم هن جسور هرم
 ١ 1 وبمن سم اوسع هدام غررلعاولاطاو هوفاّسا امو هب
 راش والا ب نايبزقيف الام جيزمل ايتو ومما يلا قزلاولخد ناو

 هرمي ماسه ّجرولا|راعس هنوكك هتقرزب ملوك ةراشل اهنيباك طق بيلا تياءلصوف
 يمول الاه ام اد ءَيِبَقَوَن نيللا معو قيقرلا نبذل نييننق ةلاو خيل ابر اسلاوداوسيلا

 يلا كو دب تغيالئسيمدرازكي يلام يمل ارين ديقمرر ملا تعني ملوث
 ثويرمبلااماو وكلا لوماذمو لداع نحيل دمك نشل واننا
 ب زل ب نيلومل احا طلت عرانلاو اةكو يا فاضم وب روت ٍلعرت )اول اهم
 .تاذ ةرهأ ءضرو :لططر لما نااع هيبنتلال نمو دصت ميأكرعب
 خماسي انااا باو ختندلبم تينا اهيوتيم

 ١ كأس ئكمرج أت نأ ماغدالا يجاجلل نيا
 لم بعازف بالسمك وبسوكع 9 اول ايشي قطعلاز ان وبي هتاشايخاو

 تيما ايديعم هريصقلاولبوطلا ني دبي نيا يالن هيون رجال
 هيضربال



 امحانممؤ امراوماوج ابالا تعنيال نار اثرالامساالا تومنملاب ءل طبيب سرد دبال

 الا تسال اسسا ناكال لقاملا لعزل اذهب ت رم رموش مان لَفاحل اذميب تررموتع
 تعبالهن ا معن امو ةيِشتو | دارها هتوعتملاتف اون تمنلا توك زملا نيرئاوصوع وب

 تعناذاءل ورك ات لخربرل ذيتيحب نالاغن لك ذانشتسا 3 نا بمب نيتلتم ٠
 لعلاوعانادن | حو وحاو لماع و عم تغب ئعظانل اك تكل نيلما عل خم

 برموحاقلتخا نأومطتلاو عاّتنالازاحو هر د دير ماقوانادؤلامام مع ئلاو

 ردز مصاخوح ي عملا ةمج م ةبسنلا تاو ل ملا ىلتخا ناوعطتلابعو ارعدبز

 ارمل'نعف عبتتا اًذاو مكريعدنع عاجنالاو طقلارابخو ندب وبلا ريو وطتمملا بيجو اوبرنع

 عسل يبو مسسب ةيوستلاا هريغو نأ دعس نبا مو هرهلا نال جوملا يلهم هنا عريغو
 مطقلا نمار اوجا توعتيلل امباَت تعنلان اماميؤا ا ناذ ملف مماخعد ما اميمالك ال

 صصخئ لوع لالي زبراشا لخانلا نا عب نوي انقسام لوتس ودارما د6 و روف زاب

 نيبو عاري زنض لعلوم هجوال ذا نيادتبموبحو نيطعاذ تعنب عاتسالا اوج
 يف لوتلا ازكو اذه بحع دة يذيزلاو لق, مورا ىلا تانيام نيغواىا

 قلتحلاةمومير بصات لضؤا ادسر اصاب نيم اعلاو نامل اعئاارع تَرواجو ويؤب تورم

 نيلماعرلا هّتبُس نكعالد حاولا لهل اذار ذعتما| زوجك عاجنالا ملوك نمملا نود لمعلا

 العدوسرْعااا اف عاّتالا معبالدت اروكوملا ل لعتلا مت الالاو محلا جاتا
 لوالات ملوث اش نئارل اقاملاتبت نركىع عرجتغملا طق اذ امس فرك سلو

 نجراجأىئودباتيعتمناف ناو ملوك اسنا يفانلا هيد لوالل لاخذ أ ايبا قاثلاوزي

 اطار اع نااعيبو ملاذا لش تلاو كاَتالا

 ىك ةيفبتلا مزتلسنأكو | نينثا نيمملاو ةرحاو هو ريكوتلل تعنلا ناماذا
 مالا جلا اديك ث رزموح هنراشما غامر اجئافو ويف انللاواج و زويملاىرعشلا

 هايظازوجإلادتبلارايعا ككؤك ايظا غال لعضو اما يعدل يش مطنلا مورو ييلد
 كلذ فزعاوؤَملالاتالااذهّةرشإلع ةيبنتللو لاصتإ ةدش تومتم او تعنلا نينا
 بجياضعب عطقتواضعب عيتن نا دقو ملوث هلبقام تاقلعمئن ىلعتم ةزومو نوكيا
 يارا ة شو لطع ةومسنإلا ىدانورعاشلا لادا لو عمالالغمطقلا لع عيرتملا موي
 يق هيأسن نع بيغيت ىثمولادي.ويالعر دب ىو ىف يللا ةيماوبأ مل اف ىل اعلا لثم

 لطعلا ميو يايباصلا يف! يوام ملص احراوس| ق ئهريعت نييلا ين ام عد سملا يلط
 بسن ثيداثعش يق دهانلاو ريالؤلائ أرتنع يااعديبجوح ازا ةارملا تلطعنم
 ميو هت واهس شرا نإ. س|رملا عمم ادا حش ميج ثلا ورضع لمن
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 ميسا داسيا فاني حضر بج حا أرملاو ملمسحت
 0 دا ةعفانة امحياوجالد“ مع مل . رعبا تومنلا نمامو ل 1و ءلوق نياليغلا
 تمور مادجا اَوْنلا ف دطموكر لَو مرورمال ءلماعل ا بيإل ف تحنلا ناوم زمام مند أحيهل بلال اريع ناز نلمس ئعابن ي)ئيلسوملا اين نيلاحرتلو يلاسرلو نوح :لع+يبتتابل غلو قد موق ةسبايلا ةررتلانشلاد ليماعلا ثايبالوشو فو نحال د تمن توصب يا لوعنللل انيلاب عَفمَتدوركرلاب |معخرروفنلاب غروب يشم ةيشحو ى ]اج تناكامل و مرتع سوا لكعنم .ىثيقاو هيلع دوعيام يلج نيبملوت نير يلام لرب كمل ارعالزلدشيق ]يقبلأج كن يتلا لوا قدعن كلاو قايب لا ةفيالا لاق يشب يلعب ناب عقمفدونيئإ يب لاحت :اكزحالا لوقو لورق لماعل شانتال لهل نبل سرا نب ناكل جر و كيوب وقملا ذا ةردّرمل توعنم ا ميد نزح ثيعينرهانلاونبشلا دسأو يراد بالا هزنولا ةديرش رش ارملويخو ريو مومويؤ دنع للسل وإرشمبلا يأ نم ناككي كرب ءلوقلا 2 رنزريطؤاجل وتو يب رالا اجل ونسال: تومنم ا ئزحرتنسح يلف انيلاتوالان تعنلا ف نام زا ايا ساما قرشابم لي تا لوول دام
 1/اقاانسو نعطان موت نايل داش عياشلا عركذ ٌدْوْنلا ماعم يول هين لونك ى سلو بايحيالا يف دطسريكل كد نامه ةييفحد قدا
 ٌ وف نيالا كلا ديس ناين ريتا أيهيررمإب يشكر موت ىل انتءلوتكول رقم اق | قيم انمو نفظ
 ب قوما تاريخ ايييس ايدو هاد تي اباخ “4 ارر ةبرما ف تنكدشوولسالا سيار نب ىنايعلاوغوعانلا لوخو
 دل ةييلاعمإ هيف ةيدوعلا لاقي رحر عشا
 'ريلوتل م نم يمل فال ةااع طنا

 ريالا 0

 فيول اثلاو ٠

 0 ا ظ درطنتت 0 رغرببخ 5 دوم دووم جديو#
 . ناش



 نيه مجتنانيماكل فارغا ةلقلا صيزخد نديم ىيؤيك ع كلا صنع هيزرتحا ل ضارفع: دان
 انبااحنزوجو روث هلعلا عج بهتتلا يف هنيبت يلو |لفإب ئانلابعتف ا طستب زكويتالف
 ِق ماثعينيالاقدقر مولا وميت كلو يف موحو نع عيغو ءرلاو ديف عبس عل اضياة شتلاو دازمالا

 عنوانا نعام تن طاصمإ ذا عوير ضارلهاممبجيضالاف ةنتلا لاما دعست
 قراومل ازغلا نملاتس يموت نييداولا نطم ةماخرعاكللوتكي انلاد دل د” كك نيكو
 وفا ثيخنخيواولا ليي دح اثلاو لتوصوجر ياي عر ةماواب يا :خامتلا لاق ءاغطب
 عجييداونلاوانميبلاوسوارنم عصر او دل زعم اما لا ةنفانما مم شملا فاعمل
 ىخالا لوقكشكلادلاو لوف لاقل ءاذاهر طبو [عابضاخنتولا باسل ان ظوذي داغ
 يفوت نييمعو هىدصو ةفاح نب نايوو ايش يملا ماظخرلات نزل ار ورظل تما صإملغ
 ذاكلارثا ناقساو ميلا قي تملا يسبلا قرقلاورذقلا ةيمملاو نيييعم دوويا يَ
 هتل اندمص ند زتلاروظ لش اوحإريظ د طجو امهم عضترا امأىدإملخو ديف تابنال يزلا
 لرقود مل نزعتملا تشمل يلا تف اصا عئاضملا كح ا صارظ رعنانلاو نوييصمل
 ترسلاو نيت بال تىشل ان تعط ملوق هدر ف آو عوار | لوالل دهان يسرتلارويظ
 محال ةدحاو ٍةراثإب لى لذ تعط اكل ا دامو كرحوجلا هل اق ىنوفلو ناغلابريسلا

 مبلساجل اهو بطلا ةيارسزفنت نولاو قيطلاب يضرمو يق دخلا بكت لا
 ىل:للا لير ثيهل اجكو فوم ئتزوما يضعن قو عميان جا لام جشم ار يعبي ركوبف للاساذ لول
 ىلا ةبسنلا ارز نالملك ايدز تبارو)متمف ةلصتم ما ءاصقنمإزجالا تاكأ اوس
 همنا ا هس معيالَو ا كيدز اجو ئالخعقوماضعب عوفو عي|زجاوذ هنورلا
 ي !امصاتلكن ارم اواوحالك ناريرل ١ اجكل دوخي يتملا جمرك يف انلكوالكاماو ءلوث
 ول فايت جري يل ان كاخأ# نيديمؤل | ىرحاو ا ندر دْرل ارحااج)صالا نولي نا زأوج
 "يي يزل ارعتحا معد 0 عانتنال ناريزلامتخاوامكوكويإل هنا علل زن وا صدمتا ني رزيربد عتب ناهلأ و

 ترم بولا نم ءارما لوم عيج يكن اعارحاش مدا هجرها رشناو ملوث ارحل متتخا
 انلاسكب كاتم ناث دع نومركال او ناطق لا لغو نارعو مهعيج نالوا رو اهنبا
 ناتليبت نارعو نالوحو مهبجُ رهاش اد ان وحج ءافل او اربخلا د للعف يضم واسم

 . لع نايبنطغن أ رعو امهم ملك بلاد دعموبا ل انرعو ئبلاوبأ ناطخمو نملا'ئم

 اذعب درب مل ظانلا ن ارحاطلا نويوعلامكداماعيبازل 1 يا ةلخانلالثم موق نوسركالا
 اهيل اتلا َدِرالم يف ةلفانل ل ثمدإر| اعاو ميعع هبئرام عراشلا ميلع بنوتي يحينمم ا
 روملاو ثنوملا عملصتم ةلذانلا فاشلة اهيفاتلاو نهضت ف مان صبا لاذ امو
 صه أم عتكا نماعبسائعركوب يجلا ظالالا نسركدامو هتساعوبعلا تبزتشا لوف



 تال طال د جادا ” عنكا نال حايل ا نحس ا عجزي مراشلا مالكي يالا عتبار
 عتبي ماوف ضسعسباو ىنازتججل املا هنمززنس راطيال يزل قبننعلا قّرلاوغو عنصبلا ئ عصباو
 اتاعَتلبصلاد هتماعو زيجلاجحل اقيم وكول اريمضصيلا اننا اوله ركون انابعزكوي دما لكك تاع ظانل المج نسزطوهمةدويةاولش عمقنملا كولس ولو عترلا ئعتناو لاس“ 1 قرولا حصن معصب او اميل عيتكل وح عوق ئ جتك نال ل يقم لضازملا بْنْسناكا دا نكلا
 7 ةلاوتسايلا ةتلدلاب ئاليلقوشد ملوث نييتاعتازئسملاو مّساعنو زلاد
 ملوثيلمال نارقل !رثك نومها قع ليقف تن بستن ارثكت مبو| نا وانيتات
 23 1:نهملابانلزلاو داسلا جمب نسرمو يتنيل م ضان اعصاب زروصرلا تللظأ ذا ايراوشلت نيك ذاتك الرحال لاول ان اهضرت اينص ليتل ابؤجاولا وق نمر
 الاكل ذابعازدقس طرت باو ناك ثرحا ذا هباوحزتلبقو طرش اذاو
 اغانلا 1 زر اهرحا تاسيس جيانا ملك نيرطاظ ميؤرهاثلاو "لا تيل ! 17
 هضرعن نا ليقف عااونو مهل اماو ضار يبل يلا ئيض |يل نينضا اماي] فراممايلك ظافلا اهل ان نحب اياضعب د نطغز وال اهي اثابصنلا يلاالو را عطتلا دركوتلا
 ثري ورلا عمم وةماس|فيوتكه دمع ابيقو ةيوييس ملا تصنوةذاضالاب
 وامك ملاحالا ظافل نينا ةدورحلا عل اويكو ع ل مو لادا عايبصن
 ترصرتزحالا لوف وش | ارق ماس مدت اىنتكا الوعاؤلؤل اولغرتك لوف ةماعو
 زاد لمعلا يؤ دعاتاو الا ابوي قب تيوصيع ]تصاح ااموهةكملا
 اوايلعاف ئااجع عنرلا لحن الوحم عييجو قئلاب نا بعرا ذل م نأ فاش متكل
 3 نامل هةرزقف لوح دب !ريودنا نعو لوو وش (كلاو يتلايلانرشنلا ارت
 || ارجابر شيام مهمعب 3 + مالك ف يد اا لاق ناو امججيث ينال قو نيعجإب سك سلا يف ىثلأ
 , + ب فيي انرلولا دال ملوث تيد 075 حيت عجا عياونق الخلا
 رح اطومو أي د امانابرول تامجااهتجلا ولف ميقع .نئش و ليلعتلا زا ىلا
 افي ايس جسيم رمل عشنا هز جب 0 ١ همام زحا نع
 1و دعم لوصونو مو ازتنبامارركسرج مظل ريبكوتل انمامو -

 | قربضلا نيل احومل هر ورج اباه و طل ةلصلاورصوحو أ د حل !فّرحاعاو
 هي رداع نانو مفوارعوو اولوال ارق دارج هتبوتققو ا ملوث اربح
 - ةفسلزماو انوادلا لوف لثسو هلو ث هدجؤركد مالم د يللا ةوياقيحاقا ةيوعتلا نأ حامض
 .] 5| لقو ةرالق يلقي هلم نمدلت ا سالك الكل ةلعالز هاسارعبلا قالو هالقا
 رش وظف ةداعاب واين دها لاو مهلا رح تلة و هتمذبا
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 نورعال باو ىريلع اوفص ءلوتكن طاملا كري لبيت و ي! لل نطاعب ةولوم ا لإ نزتنعتام
 يل ءارلوقو لو اددز تبوصادبز ببرود دعتلا اهارتعكرتب جو تامل ئاي»
 ديان ةيالا و دامب ل جيلان كو تف لكي اخ ي )يف اذل اردت بخو دحيم دالك
 يل ءاكرك ىلوأ يل امت ءلوعكم اثم نيإر يت ميلاو يلو او لكى لواء ىلامت لوما نيا يسلب
 يف انت لوهو ملوث ىو ات لك ف دا حف هاف ءكك و )لوقو هراشلا جست ضعب 3 نأ م ةيالا
 رلصاحامضرلا ىو كد رىباكد هام الويل اتازعوبل بق اكد ٌصرالا ضرالا تكداذا الك
 | ديكأت ةتيِملل قر يله انصاغص ل1115 كسراخو ة روس ةروس بانكلا تازق وعاماو

 افونصوروسلا عيمجئملاو لوالا ضيانلانال لارج ]ب لوالار بوتس فاشل إىيلذا
 وخ ملوث ةرحاو ةلكربرتت يف امينا لوالا با عايدكذ ضؤانلا نازعاف يهنأ :زلَتُع
 ريكاتل جلثما طال لولا جل ربكات ب إم نم اهئركل حل شمالا هزت دير ماقومز ماق
 ف ذلرالاعّسجادمو ملوف عيغ هب لشم اكددز ماقول انفينا جول اف هيف خلا يرلادرنملا
 عاتسلا يفةامبرمئسحإر سحا نومحاللا لات لأتايلفسة ايلا ني | ين فامرعانلا لوف
 سمح ىدخا يف دوجوملوالاو مدع هولخو ءلعاذ عب متلاب ناّتنالا اهنارمالا و لملاق
 نارجلجا' يشم لواسووزلا طعنت و وعامل لاقاكرلوت ن وعمحإلا كانا كانا ٍقاشلاو
 سو درول العفو زن ملاحة وسلا ي) نلقو بر نيىرطسم اخ , هرشاعد تح تناك
 قى دهاشلاو لوملا لوعم حاولو بشم لواانل ياوربخؤزحا تسل واو قاتسبلا يا
 هفناعدو تناك نال يا دبر وسمو أ ورح باوجاوةيِطرس ناو رحإو ينمع|ءئالريج) جأ
 ناب هتيال ارو د لع زوجين مهلا لاخلا لوك ضوفلو ور وثعد عج سو درغلا يأ
 راشاام سمج لل دويمرفو ل وث لضاح نا اور ناو هددارالو نكوم اب ضتاانركوم ا

 هوك رو ءذيب نوكيل ءلوصبمل اهتاولوم ا نايف بلال! نأ ن ورفل ارك لوم ظانلا ميلا
 اهقائعاناكواهاريوحرل وقل بح عرانلا هل ثم[ ل ماقا د بز نادر ناو ل صا مل
 دوك ووجب ولع هج ولاا نرش تأادّرشدم

 هب نرتم ل يحارلا هم نرّملاو [عاكو قاع ناو لاتينا بلانلاو لوهتنعلوالا ٠
 ىلا ا ب 0 ملوث تادوثعحل دب تارزطم يورب دريعبلا

 الك دعم اهل او لعافلا بيانا دو دجوب ىا لو رسا تي ئجترلاق دو ادن ١ هب
 زجاولا لويك لو ةاوصوماموام امل لامن! بل اًلاواول و عزعرلل ريو تدرد] كبح
 يانعصاورنعجنب| دوسالارلاق ابويعن ءااوميل اولعي ومضا هباتب نعرنل اال نصصاخ
 مانلانيبأك هاتعمانمابلان ركعم لوم ىعلوالادودا ثيحار نعؤ رهادل اوموسنلا
 قرلاسش نام لوفد مل وقم اهنسالل ميزو قرا يارعصو ءنعتنلاسو هب تلاسلاَعي



 نهرو ئسدل يلف لامؤقواكرملا سار باش ذا سف أك هرعب بيبطاننلااودانريبختافانلاب
 ريب لاساف يلاَس لوف ف اكن عمي ريؤابلا نافانلا يترهاشلاو ةربعنب يلع الام ببيع
 ل ملازما ناتج م زم عم رنيالو لاق لسنا برصتللا نكت ءاعاسيكأت (هرلاو تنا تامخو كف لصتتملا جوفرملا نمزصفتملا ويلا ةيسنكصتملا بونصتملا نس لصننلا بردخمملا ةبسن ناب | يضحك لام نب هراتخاو د يلوم هنا ةيفوَكلا بحؤمو ل دج هنا ةبرمبلا تعزف لايإ تركك ب وصنسؤ صخنمب بوصنمطصتم عتاد | ميس صاقما اع/اعلا طع نويوز نسم ار يوصل ارا وطعن تلال و ظ ةمحلاوارلاتيلْسَتْب دولاو اود 9-1 ودالاو
 لزمو !نستتلا 3 لان ادم ايحالا نزكيال نايببلا نطحو لوقا تمنلا نال هيِبسْؤوأ ديو و صم إي نل الوبال هنم د وستملاةتيتح#ن ابسرملاعا عومتيلل نابل نطع انجب .ناورغرلاق امة مو دوم خلا اهتتش نزكيناديال تعنلان اهي قرغلان )الا تعنلا نم ولما وه ن ايببلا نطحنم دومضغملا نأ لضاحلاو ملوث خا ديب مجزحا اعاو ديكوتل اوتزب ١ خرج ملناو نونلاق عياشلا ممرف امل قف اوللوملو تلك لوبلاو يرارملا لاق ىسنلاو ديكو رمنلاو حولا ىلوضم عز ملول معلا باب يف هنايب مدت رو عنو! سانهضا لونك ملوخ هضريامو ايسو هدجامو لها جز دب ججامنال جازعإل بلا ةجاحال ع علت ةيسنل ايدو عر لوف :ةإكم نأك نأ ءاوعصخلا> ده ورم نأمل نإ ل حيوملا ي) ءعربشم .نملاو نصرا عباتلا وو لف عراشلا مالم ؤف نيف وطملا نملك ين اينسو قس نطعرا نأيب نطعذ وطعُيل دضاخلا ااه ملكتملالمل لاتتد احلطصاو تانتتلالاو حلا ةضلرا
 وتلف اومن مل وذ محرلاو نعرلاو قوصلاك جرلذلاب |طعو اضم .ةفص نأك نايا

 لوقو لوقف لكن بال دب يإ ل منن إن هيلع دل زوجي لوث الرجوب لات سول وش عجم ميلا طوع: ول ف صرالاب نوكي امن اوهو نيوتتلا هيبسا ةدصلا نالذب هنحدوصقملا ةتينحين ارو جمل نايل نطع عاضبا نا سرماعق رمي ْنلَك فوسوملل مزصلا - خاواسراوجو اوناتيرلو هيلع وطعلل هناو اسزاوب !وزلتخا ثيعتيوؤصلا» ثداايرلا نظع مب قزرلا ام تمل 3 نا لا يدخزلاو ناجل زو وقار 221107 دالاراؤ جراشلادوعو اعهنرك فدع الاد ثلاشلا قا لحن اعابتاريصندوانلا ا طظتللاعابتا مررنا تمل زيكات شلادلاو ياغلإ ضد عمو هرذلا قاما لغد اجلا ارتغيرمداو ار دصخ/ ركن ةلممل ا: كل اهلا ور عن بج اح رهلاب يائلاونأسارغرم ا رايس ارت :لمملابلوالا متل ا | صنفت ايةياورلاو نهتموطر لع نييعوا ةب در تيبلالياد لا كرتلا نيا مز” ةيرعن|م لي اقلزحارلا لوو اذحاعورل و” ميارجأ ىلاحم اثم ابأ لاَ تاننن تانا ]هناي نطع مهارنا ماقال يدنعرلا لف دلكزلوطوركنتلاو ئبوتلا
 هراثلا ظ ظ



نل نبا بلاط لاق هاي حان ارباباكز عا ةلقونو وتبع ايوخل ابا هزاعلا
 يمايار بلاط ي

 اعرحام ايف مميالذ|لديبايإو انرحاطعنايب ىطعاممامالفؤدو ىح دبع رحانلاو اوي

 ساللارتكملوث لال عين ينيج ةنالارنل ا ةرخوب وهي عنيد ةرملذؤ الو انيوخا ات

ك بي دهاكل اد يدسالا واول ءلاق ءاعوفو هبقرنر احلا ميلعونبيبلا ككراتلا نياانا
 د

 ثييحيا شبوك يذلا نبااني نعم او معراج ديمو جدت تاكو ورع نبارئسوم و مرا هيب

 اعقرإجالمطلا بموت يال يطعتل اا عبوصتلا اعومو ةلسريلعو يزيل نمزا سولو

 هنع اننّيسالا تتسإب نإبب نطعوطاميوبلا هيف عني امماة صبا طيض عشت يلع

ب-رالو عراشلا قام ياثلل لثس ل وخلا لح لرذح عانتماو اهرغا ديز ماقدنهو
 

دس عزاو | ظانلاك عراشل امل ضررا دل واذإ ىلو |ماثه بادب طبضاخنإ
 هيد ح

 لئلا سائل|لضفادير وم ميس عيب ماعلا ليتل لص ا ناين ناايرنف لباسم

 قا مدضوَفو ملوث رز مال لري مج كايت انلاو

 سلا نطعةفانإلا بابي عكد اغا هركد علوم قعانلا مسا ةييبشملا ةزسفلا
 عاطتنالا ماكو لوف قولا انه هب دالاو هتيظن ياررلا تن لاس طظتلا سلا
كل دي قسنلا طع فوطغملاوطو طسوتملا ٍقملومْبحل ويلاوهو

 ىح لأضنال !لساكن | ل

ابؤودو لوف هاظوطو ن ايبلانطعودملويلاو تغنلا
 نبيو هنيبطيسوتم ا عباتلا هن 

كف زج دك دن ان[ريدفتو !اطظنل طسوتموادعستلا نو رطارجا هعوبتم
 الذ ءاوث قاس ا

 مجازا قكيدلم يا متموو دح اري جحا ع بتم ا ابريق .
 هيلع متم اولد ا فوملاب دييبتَمْلا

 ىيلوم اون ئرحيات ا عبأعأم دس ارْفْسَْمْحِب ترم حو هءسعب رب راحو در ول

 حالإ عيا | ٌركوافطو قطعزجبت بل انلا نال لو 0 عيسل اق املك ئش نطمب

 هع ف كرشي امدد) نور عيال نيننصم از لآو ملف ونال لعراجحلاب نايبب نطعال ابو
م انو و باء دل ١ ف كثي اص لب ىا عل و

 2س ف نابخلا ىا لاق انهئىعو مل اذلو ينع

 كلو باء الاي ياثلاو ل والا نيب أها ةيرا تعنت نطعل ا ندزحومللا

 نود ياتلل لمي مصوالوملو ينال |نو ول وخل أ ]عك دو يجحو ميو انلاوواولاوملو

 نع عرادل ل ئنامو 0 اعبرحال لهجيم دع
 نيلرشسو او مالم نيبو غل دكا اق ثيحْبم الح و هرلاو أ لق كذا نيم الا

 لانا ةالازماا نسي لام سدا اش امج عملا ملا التل
ربغو |صرعأ | ىد يرلا نايملاعورم مارارلا يدبر ا

 يزلزل راس ماري زلاة هنيعبا ء

 وه اَعا ةاواسلا لوصحو ديانسناورارلا قف رارتتننالا وشل ملسلا قاهلبت



 ئلاظل ات او ذ نءرلولاوه الط نكل محلا ل ارقو عريطوا كش. ئم ءلجنل ايا اس هكرشموا لآزكو ماب

 :يبظالؤ)ب تانسا هن ازيزب نم هنبارامو ىف ظمرل يا ةيشعرلا بلال دو َةيبظلادلوك
 ,نييل برلغلاعشالاو“يلاطلا هلالاورغملا نيا ئاذلا لوقو نيوتح ملوث اهوعرا
 قوقشلامشالاو تيبلا مرهف روشنالا ةعيرب اوثيجؤ بقا نيح بيجحنا لبقن لاق 'بلانلا
 تاجثيخبلاغلاوسل ىف ءهاناو بولغملا مشالا اكو ةيلاحلجبلاطلا,لالاو قنالا

 وبارك اء انلا لوفي ئوحاو ملوث ئطعلا نورحس تسيل انا مىملاو نيناو ىتمو
 لوعشماوشو دَقاَيلارف ضويأ ل اع اكامريخلاريخو وش أهم اسس و آمر نس | نوط اذ ىلع
 لقوله لوصَجَولعَسرل مل وذ عرانلا هنيناك لجاخن اة انيئدهاثلاوا:سطال ناث
 قاع نكرالكبابلا غل عانلا لوتكو موف بحال و يا َىباس اهب طعب ناو

 تراك يانكدالكب لهل ايزلل تيخش | ىاايئشتل ايترتشا اذا يسمو ابسرزحلا تابس
 ةيلطملا ةيناملانوملاب 0 ظن ةنوللو ءوتعل هتارو هذول ق داجو ياناع
 ناريفدعاكازؤرسكي ا اهءاتخضعوةنرحم اس[ يؤ امورعي) تقرع وا تحرم زامل
 بضازاوعرحالا لوقو ملْرف اييام جو هعوب اس ةن ويلات ننال بيتزتلل تلو اولا
 ناو انابهش ل بقسم وس ذاراوريرا يا زد لبي وساجو نابداجويضفنأو يل ون
 تلتفزحالا لوقو لو نيداعدعب بهنال بيتزتلل تسيلواولا نأ بفدهانلاو
 روكرم ال يلل ىارل و يونكلا يتلا ءومارل اذ لكلكي ان و ازاهعا ئ درو هزوجي نط ام هل
 - اهياالالوتلا لوفسديلتبيِ) موملا علو ادلع لو مس يجر إ علا عوكل يلو ملوتب
 مطسولاز وجو درزن يا يطعو فكما كيف حابصالا امو جس لل الا لدوطلا لبإلا
 "لاو, ملا لكلكا اووارسصالا طقس ععو ردم ضني فعاتو وجل اذايعال انوارأو
 ون هزوجب م هج م ةلكلكب الو ا طغسبو ضمئئريعبلا نال بيتسوجل) تيل واولا ناوين

 ملوث ل اصاب ظانل ا لوقد دال اوشو وزب ممالك دل لدي اك بيعغنلا ميا بيتزتللازلا
 لانقرالاةلولرهنموسل دا بّسرتلاّولطمال اهلا بيتوتلا ياىنمملاي بيترتلايدارملاو
 يف وفوهنإ جعل عغس طعاعرحا ناعم ابخحالا نإ كولا يقف برسل اماو ملوث
 نام هللا ركود اع باجاو يونعملا بِلا نم عملا حم منعب غلا ينعملا
 داراؤها زيا نا كلاقفهبر ون يرانو قودوضرلا درا ممحوؤ فخ اضون يق ينعم ا
 ىو نلكبازق رص ل سوخ ل وعرلا مب يوللا طقس جيبتلا وما ل وتَك لوف دي دانب نا

 ,لرلا ماتش يوللاولسرلا ىطو ايامنا تيلثب طتسلاو لازتمو
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 ملف ةلراشلل يلا افلإم نطع ثيح بف دهب اثلاو نانو دوحو لالا مب لوطرلاو قري يح نم
 نلاغي ورع يدمر اهل قيال ا مف نيرا نيل ةينيبلا تيسنذايكرئسإل رك ناسلا
 ثدديزلا متخا ةلزتعويفلموحئكامأد ل مدلا نكآما يبدد نال يضرهاخال ل يقو
 يذل از كوتك هل صوم امال ةلسص رك يالا م طقباثل معو لق اعبت ملوث نورهلات

 3 4و لبدنز بطغيفرنغ موسوعه سْلَعف هلْ اب بايولا د ير بنعغيف رطب
 دوم موريز سلعه ورعروفينمرتي يزول ينمشسلا حلك داذااكلاهلوةنسعلارزالل
 لوكرلوليصيفور عبي ددزب ترون يسعد هرغوكبيد كهعب ]وب تر موو ضقت

 حرلايا يبدرلاو ءاودا لاق زان مب انالا يف يد[ يل !نّمىب درلا اذهكرعادلا

 ام سو ةءريناويجيسبانالا د رازتهال زيف داراو هني دريوهش جر يلا ةبن قي درلا
 بانا ويرجا ازملا ناف ب طض اف يا يطضا مف دعهاشل او بصَتلا نم نيت ريك نيب
 جدا ئ يارا مس ايل بالا ةااووؤيا تريخب لا ب طنا خرلا

 فرتسلاما ملوث دونا يأ ىوحااىبثعت ناجي ا اذغ لول او" تو تهنو مو مث تاذل

 بيقمتلاوب وسلا انهولعانلا ناي ربح تناو تنل ةدم تضف وردت لستم
 جة يراحاو تنجو هتععتكو لسيما لاخاضعب هك ءاعدموم ىؤل ا يحارتللال

 لاض ع مبلاصفلاو تصنق يا تنتنسا ييزدلا يحل انزل تنس ميلك نمو رمل اند

 ريل ا هبيصي ل يصقلاو مو ميرق وجو ال[, ىوولاو هما نعلم اذا تَيانلاولو جلو

 ين مىهزسلاوتلاماوت بوصوف لاق ململاءاودو لاسنلا عزطنييبارش وهو لم ملا
 ناز يعرب قلما ةمتف ىرغل ناو رم نبا ءلاذاح اقلا لعن وتحدارل أو ملحر ىننني

 لخلاررازل) اعلان غلا ورهلا قاهاتلاىؤل) باَتكْلا ةىوفبعلاو احر ألد دنح نب ورب

 انا عكذ يزل )يدان يعْلابهيصن ثيحمل هنيتحؤ ده انل ادوهغيو هتلحار نعد:
 بعنلاًلعوريلعو ىلا دل | زنى ةراجوح] مج هرجو هرخاوناتلاو أونيالا ل عممور زوجيو

 ذوخول المولع اهطعاوهنرب ضايعيماتلا لاق نيكلار ,رغلا عر لوقريكت هائلا

 اهل ن اهيبسمَت للا بلطو دلول ان يرائولا عشو قيل يكلاو شاع ان طن هرج ٠

 فتطفنائاو :لجاعةلجةطغمال اعااشمب ينج فوطعملا نوكمطازتشا: مدت
 مساهل ةواعا نسحالانرومسحعنبالانر راع يجب نطعاذا ايران دوساعأ زم

 ليتنا ل امو ليرل هزواعا مزط نابل نبال او ةرالاو ةنطاعلا عب قرنملا عني

 هلا يف تتكتع اوك الغ مهل ,يحووملا نم تيجيوكنطعلا نيمتيج اس هرداعارمزلب

 ةلصتس نيبرتيلعثطملا ما هلْوقييار هرج ذو طعما نول صوتي اليل عا ئييتح
ا تيع رجالا اخ ئع ينخسسيال |ئيفرط نال ةحلصتم ةلضفلا تيس ةىطقشو

 ةئطقنل



 نيادايزولاق لحي داع ما ترس وما تلقن لوقكل والاف لوف ملط ير اظ تبا رهاتلاو ريييلا ىانلاو او نالاوه ما غانو دما اكل ام يريم زج ابا تسلورءانلا لوا اوسط خذ بونت ةرج ايتشيال ا ناب امو نلعب جاتا مل فن المت بلا ف دهاشل او بْولادالي أنه هب راو بلصو ضرالا نم ظلعاماحلا ععب . "يرطلو او جاصوا ىسببلا بنو ماهتسالل بأ رو منعا يمر ناسحولات'مل تيبع راب اج ما قتت نزوحلاب بنا ىلإ ماا عاشلا لوف هلشمو اينياع يلع ممم والا لعام ناعغيبام نزين ناول ف الليف قاما منكذ ليكن ينل نتسسم نين جنيب يول ةمطتش
 اعاترمو عوملا ف يصاخول اوه لآيؤلل ئييطلاو يقر ااعاّيرهئيطلل تقف عدصو دمج
 ةيعاةلجورروامرا دبر اس ينعي يح ترسأو ب دّتلا لامن نأ هيف يدالا هب راس دل هلي وتلا لق نك جداذلا مالك حش تيبلا يف دعما ذلاد تك است الا تبل ماين لل ما هزسو نيبطل اي عجوب هيضريمضلاد قري سا ىايتترإو اناا
 .ئن دوسالا ملا فووفنم نب ثيعش ما نبا ةسيمشس ايراد تنكنأو ردا اسكر ضالا لزتك, لوف دولا ئاهل اخيفات[ ما تميت تن | حا تلف تظقيتسا الف يتلا اهنا تنتط مانملاف ةبيسيملا تدار ينعملاو مانلا هاوبام غم لو اهذ مافلاو سو
 . وب ؤزع يعش نم نب وسم ا نؤحو مأوت مراذلا اك ضوحاظ تيببلا يرمحاشل اد مازتمإلا ةزعؤزجو ةفلثملاب مهم نب ثيعم ايردا لوعنسر يمر مل ياي ميلا ونسب
 تينس| م نوننشسمو لاهل لاجرر و واد نها ظ دضدع اكلاو هموتمل رنرللا مشمول ساب تلو وو مجسأو قانسربعنب ئاهوب حمم فر عيزلا نيساربع لاق هتيبلاد قر هزملل ىل خف نييزمتلا فذحن)ذايعن ونت: ةلملاجرو هموضل ير رعلا مش يزل اورعزدلا لوف ف زرمع
 ::لمجن وكيل هتولنت عنا منت اربدتتلا| نالعمان هنوقل خت |! لاس راسل كلاش ملوث لازملا ىيلاو ل بفاك ازمعمنحال سايشريشالع حت اوحانح ناو اوبرجأ ىارموعلا
 ربكم لاق لوبحت مان وش.اولا يلا مصعب ىنيمتت نا ماب ىلغت لفرطحلا لوق لسمو لو نابي ظ مةعتو طش نب تعش ما عس نا تيعسرءادل (لوق يزن اموكمملا براثا ملف يلع
 7 انج واعمجص مانملا ف يحس تيلورعانل ا لود ياك هلو ىلالا تيبلاو مانتسالاو و بل اهديك لحمل مازرتسال عريب يلوالا كل ىب يب اهو انه ءاوث ردا لوم و ناو مارأل نيمر عيسلا يا عييس نس ةزعرلا زحف دحاكل او ةجيرر يف نرشرلاق ناعما نيمر عيس ايراد تنك ناو كر دامك علزهالا ل فو ةييقارل اوضد امرك لبخريخافل معب لوبحلل واو عجنوشاولاو صبا ءلصاذا حمس نم ةرهملا نوح رهادلاو ييغتنابا كدربو قست نال يا هنر طعن او ةيمإب يارس يدان يو ةزع
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 نناعاأك هدارعنالا مكر عرمحا ل مي
 نور

 بامالاومصع نيل او اتلطم بإ

 ارصلاوكعو ملوث يزعد درج هنمأ دعو رساف

 اسوا دهاشلاو توسلا# مم ىاىاىوملا ل المل ار ون اتي , 0 لق اسوار مط بأن 707

 5 واولانميديفوا
 ن
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 داع
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 1 ! ةدانملا ماما ازتقا مههلانعما خوك نأملا يال قكانح تسيل هلل ومو اولاب ئطحلا نافاوأ لاني باومما م ةدانملا ناسملا يزعل ةبياحرعد هلو ل ضرير #ياطمو أوس قييعنم حب ب يملاوريدمد ينعي ايدو قدهانل و زوق يف عطايا كربوق مر احوصو تزتاسداد نم وصخ اوس نيعشوابطلاو هاطربج صضظظ0111 ايم لطف يتلا! لوفد ملأ
 3 لما سيلا نع يلع هوطعملا اعاسرّون ارحا نأ رماة اعازوكئم
 2 ب من اغةنسيبلو ىلوالا وها هركذ امو يلع نوطعملا عفت ا

 يناير تسب ياشلا ام اش لارمال العماشسعح ني | رقشف
 ,ييفلانب ادور ولات بميلارجاداواعيزجاذ اهننوكام لك سزل و كو لات ةرمشملا ام نعوضننس وتس فو ملت كب معو رح رعب موق اوا
 لجا نيريصلاجإ العاب أعزم رج اماذ ياأماوامائاىلصأ هأ نيعضوم ا ىرهاشلاو
 ٠ ل يسرع و ماوق ل جانربصؤجيتتكن :1و وجال حرجا تنك اف رب ةشلاو |ئا وجو وح ةلي رش ميض نأ نؤكننأ لقيت انزوكوملا تينا جيب ا ميطعد ةطبسا اأن عريض سون لخال :نئرمامأ نأئ ةنويس بهز اعْياياغاارحْنصلاْذا
 العلا 7.2 البخل تاوماباساو ءاهدمخ مات دترادب ياوزلالا اوك قلوالا نعتبر و ملوت اهو ب انسانا ثيحالاو ثدهاشلاو موكل نيفصنأم ب ابا ضلال قرعاو يدبعلا بتشملا اههلياق عوتعستَو كيتنا اورعئ زخاو ىج مالا نم ىتغ كنس ن ان" فد فا نوكيا لوفك
 وار نع يع |ورلاهتتس بلزث نيوغلا لوقو هلوق تاوخا تؤعاماد يدي اد نإ قؤنوردكت ىنملاو ةيئاثل امانتكأ والا امازئعزاد قاما هريدقت دادس ادا يقف 3 راد انوي ضيوعجوبيف عجو لع جد لغو عبد تب عسل اهنملوهيج ضائو
 ةدعل ويدعو ورلاوإ ونا سوراوا ويزن اوس هنقسوفامر وجل ن ىحجزح م
 تس يحوم و ظىولازطملا قيصلاو ةطانلا ديالا ىو
 باو أم قرحام 0 يب بع ا نما رلوق قو والا اما نع
 مو و نويسإلات الاعين ْ يناس تلال يراني ” واولا نم ةيناثلا اولختدتو ملوق يد زج ئماعاو قيصنبام] هيويبسسْلاَف امىمملاو نا
 ل 0 97 : يمس اناس يللالا» 7 ياني



 دسار يو ذل يسد( خفو يصعفلا يو رزاجالعا قلوب ايزصركءتئلءؤه
 ةد !بزبملساح ل لاا هلي ين يقر و ْ دك وبا 00 ةمبو

0 1مم ومما
 ينوب قيس 

 7 ١
 ملول ءا[ملبو رس

 3م مك بح اي 3

 يف ٍابهارعضل يم ا يعشن عر ميغا بطائلاد اال ل وق لعالار ريو تيمال اتوا

 لومس ]ينال نادعنالو لوم ف يجاجنلا عونك 97 عم

 لعد ايرنرتملا نوكمن از اوم 00 مانيلا يصار المنا

 يلا سا لوت مام لمعت لوعم ءنامعلا يق هلشو ملف ءارج لست ظ رح

 ىلا اوما ىعار م ماراثد لاك 8-0 1+ مج تتلخاراثدن 11

 دماوأ خب يوتنو نةلج) ع5 فونت باَيعو نابلا ايل يلابالا ملا حب نويللاو

 0 يدعاشلاو طلبحُ يعببا لمع مي
000 

 الو ىصوزتكر اينع ئيى

 نانيتماع العم ةلجأم نرطمأ ناك 0ع دج
 ا ءايبمل نر

 20200 لإ جاع

 حش ةيشاحو م وجيك ةدقفريسالاب ام هيعوتىم 0 انو رلاوو دراما د



 نأ ببلاد يبيح 0 0 ك0 0 0 ..ىيملانيانيفوعاخ الدب طانط ع بسخلا 20 لل ل وال | عمل نطعُي ماللا ال مق رهأشلالو نيا ئو اوم وسمو ل تر ارعلعازطع | غلعاز اء ::ققنل ايل اايلو اهرحاشلا وستتم هيسانيال ماصتعالا يت ير فانا لوالا| [ 12: نال كلذو اهرمجا ل يهلاد اءايتنلا كل تلقانلب ةركي نا نوال اسمن جما يادصا راو يخيل عما لطب يزلازجاملا ول يتقن حئاكو | ملرن كومو هضطب مافن م وكي دول ووعي اقل اراوإرلاةبدغب والا قاكويج اقل اعد نكوو ونرعيج يعل كسا دعرم اواو ةانكآيل دا )ب ارءو متت ترابا يزعتعارل راش لاث دوق احا د وسال ناقد ماتا دش يأ هرض تيس و اال ميلادي لوف نام رملاوب ايي يباوجلل عج

 بف عورلا» ايللاو برملا ف عم ىسرتال اكذ 1 ىئتنعب ظ يلا نعي ل. روصو ا مرا
 ممم 0 ياسا تاون تاجعتممسلا ٍقييبلاو يوملا ل سحلو ئوسومل ئئصل :ةذصلا "قاما بأ نديم نئبر أًملوعتم 8 لة لش :هوص نيقوعسمتاعاجيل عنو ا
 نع وجو هان رشلاو نينارولا نيرا موميلا تسمن لبا

 ال لس لارسالو اًباوِلومْإلَو هيلع 0 ا 0 هايبلع نلحغلاو هلت "سخان قامو يوفر معد اصتزو الاب نسال منا 300-5 نإ 0 رجالا 6 |ئعنرعيو 6
 ! يس هتان لاا ماجر نباح هجيج اميا
 رولا رلعو نيد و مئني طسوسمال ايف لاني درإل ةاشكلا» راعاو ملوث
 00 : انوايا روحا يأ: ةرملادججروقن لانو !نانطع
 : 1 نيل مل باو كيم ام هير ماس نم

 عملا لا اع هفطع كيح نو دهاشل اوني لخ
 1 ةيباز لام يلب 8 بج



 يقدهاشلاو ءيوبحت يات لبا المر نطسسالنلا جاعتكي دار عزو تلبصا ذا َتلَم مسيو ىإ نب
 ال ةيلاح نوكمن !زوبخواولا ناب نيفعتو لفيت ىلييوا ف ضم لاريضلا ل عئطع ثيعرصوإ
 عجحباعنلارز.ئجتي يايدأتي يوان ل صاو هز هوس ياإؤسز عجوازلا خيب فنزو:ةنطاع
 قيل ص ٌنَما يا لاح تمس عنو ل ملا ينو "لو مهجؤنلاو ىشعولانبانصوتو زوين
 ئطعلل :ةلّثمإ ملم اموازحو مرعلاووهوتسنس يا موولاو اوس لرب ترر لذ لو يا ةلسروب
 لاروباو تنك جميلعهداوفصرل وق لنضدالي ل صتملا وابل قف هلاشمو لطفل: تتسلل ا يضل اع

 اناو دبر ماقوحووزعو ددز مام وعل ماعلا ةرْسابملهانعئوملاموا وطعم ا ننحلص

 لماع لوما دتش ايل كلذ ملصب | تامانا نسعاتقاو تنف عمن ىكل انا اق جميالذ ا
 نامل عفملاربضلا لع نواحعملا6 نكد و لاق للا نطع نسل مجو ليَ اميريلع لولؤم
 لو يا ةدجلا كتجوز و تنا نكساو سو تن د م مخ مب و ا !لمضدا بطال ا انوا نونلاوا ةرملا يذ

 نو دوجرملا تيوب انة تاس ءالنرموابلولا اوسع ار اجلا :ةواعامالا' هول

 ريلال عن طع ك يحال ف دهاشلا حواوملا وطن اع ئنسكتو يم ا كرت انريغنل اديان
 عراوتلاو ايريس اماهواءد يلخعلارهلاومبو بط بوح اد ر اجلا واعر يسر وجا



 بائوالومزاو مراعلا هر رح كه يني عاغينو يا هينمعو يف دعاشل افايعاذماك عرب ناقربزلا ملاقرفورل باث هالومرا هينيعو هذنا خوجيرسدا نأ هاوترعاتلا لّوف ةعركلا ةيالا لشو مل وق هفلايالو يشب قصي مشلا نالو ابلاغ ,ول يوب موكل ةرياكدب متدين يف نأو يا ناميال الاب مدييتب نال لوف اوسوي نا ليقرازلااووبتاوناك . لي لكؤكرملد ناهالا مينسك لاح قراولا طفوبن اغا ميا مشي هناا مولعوما هرالا نارالا ةحاصب مولا رجاحئ نوب يذلا دييقتق ةديامال هنال تلق ءلوقرل ين ل ييارس قام ارثكان وطعلا عمواولا زل هريدي اهلج هتيم ده اشلاو ناكر نترات دحد انك برت هقانلاغاهقتسيرمملابهممر يا ةفدح ب حذيإل عالا يربأ دب تير يام تلج لعائايلعرو مت انل ثروملاريضإرسعا ىزحا لير هتيلخع انا أمامأو ايلْرمحل نأك ىسيتلارم| لوقو ل رف جرادلا ملل يرهال هيضدحانلاومتينك لو امل سبر جوباوئياسنلا ثول نب نمنلا .ضباتلامب قر ليالق لايئالا جوبا ث# ام اساجو) لل نيس ئاكأف 8اييولا ةزماللال وسو مل رف مضرحاش الف اذوطعم نولي ناز وجي عرف ازانتلاوعسلا .الائال رالي يل هتكيرب ديسلا ازهيلعلل ون داهتتتسالاف اناا طوول ىطعزاوجعانب ضنا ولت اماث روطعموبي يا تلت افرنوتتلا ملف نيونتل ايرورناريزملا شيا نيونتلا يشوتوم نا مزليلم هلو فر راسو هيراضلة لول زحل حسا عونا ضد ]زحالا شفياههلكذا ل رتب دل ارسل ل هتبقامل ملوث ماطبن حاصبالا يا عاطف حاصالا لو نيلنغ نيلماعيل وزعم ل عئاط علام زكياليل ةرعادوسلخلالو يأ ةرش ادوسالو مل مار رجم اوربا سس نعز درر أو . نيولا نا لامس ملول قد اطمر لاق امو مارطل سلا نع دصلا نعم هيرؤكو نوككذ:خوسو لاق ودا تساي مار خل رجلان طع بجوال هنوج ير ذعزلا نا عنازع ةرالوعسّ قد ينحر سملاالعطعيالو رغك يلع طعوتد دوس ةلس ليسلازعرال عيخلوقيلا عجاروجوبنججلااب لوممو ورسم ا نيب لصنلا همازلتسا موق ىدالار ةرشلاو#و جوبلا نم رإب عجاولا وابلابراوبلا يوويو لنفنا١ ذا يشما حيف سبة حدام ممجانلاب
 لات رلتك خلا قمم عاما ةعسازبا ذاب جوبتملاذخ تسي ينعي لوف نايحيم جلكريف مدّتو ةغاجيلعو هأيإ هيف عب ةنجلل عوز و تن نكس | لاه لوح ليبقلااز خيري نإ غشامو لق عرادلا علك رحاظ م يقدحاشلاو معملوعتلا دو هناي مزعت هانويجلاو بدارلل صو هاوي ةنوب ةنايناغلااذارزحلا لوقاذلاو . لوف حبضاو انيفف هينيعاكه منج ة وس نيس ثكلاب وسم هاذا هيحامواهراجودجب | منن للزب مؤوواولا نودب لاح دلل ركل ام يارثد درو ”ةلعرت درلو بخاصلاوراهلل لول ايداوم او دياحد رعج عجن الحا ىاهزمملا َجْرِ
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 فورحويمجو خياس و نا ظنلاك, هال ها ظو ارد هنبوضولب يار عب اددز بزعتولا

 7” ننعم ىدوكلا كد ليلو أ ىوهوواوانلاو واولا قدر واع |لبلكزكرسل و نطعلا

 ئعينِضيو ل اق ثيحاعم هائتب جرس بهىستلا ف منكل اقلاوواولاف يواستلا نمير
 الها يلعوطعد كرف وا علكزر زنواليلفانلانوإ ثلواولاب وطعم ا_.اعورطعلا

 عنمتلو متل يا ملوث | ذل اذل تق ءاص ي ارحأو عيبجل يف لماعلا نأ اعاشر ىا ليسو
 وذ عنيمتأ 5 تاتو زؤتلا نولي نا مر وهو ىواشببلا زوجا ىاد ملا طعْمو

 ب ياو لس ياناس ا فوم نكن. ل سلفا ع
 [هروا نوي دا ضنا لئخحي ةيال همايتلا موي مدوق موعس يلام لوقو هل ف ءان كلا نحاص
 نالتخا الو هيلع هانا معانناوعرانلا عدرو |ىَرلاّنالنوعررما اوعّينأ طع اذوطحم
 عل عفلا نطغ نمت سيل لفللا التخال اهزكو ىلا لشمال تْلَف ناف خزللا ف

 ينبجيوجملليثمتلا بشالا نإ عبا عم دل نطع اخوكم نملمغلا لعد انعال
 لعجولل نمتيللا جيو تيما مولا جري يلام وقل: لاس رخو ملو هيرعو موغت نا

 بحمل قل ال أين تيبملا نيرا جرحي بحل ىل اذ اعاذوطعم تيما جزع يرشخيزلا
 زجالا لون ملف ناوي لاك يابلن يملا ئموملا حلزحا ىذجسامتلَم نال ىونلاو

 : جوملا ريشكتملا انه ابرو هيبثشللاب ء جرادوا ابحوت يص ماء وارخلا يابو مواي
 مار قلل ةساتلا لل انح هبدراو |صوحو قونلاوايظلائمئ نعل ليوطو#و جوع

 مبصنو ىوؤحتأوشبم اج مع رزوبجيو فعل !يرورجلاانهييالع نيب ناطع للبيع
ىحز ياابحومو لع اع ساوميو ءتطع ثيح عباد رهاش او غافذاوتب

 3 

 موس يد ضيم بضع يشفي تانزوالا لو فو ملوح هاطط راق ذا 2 د ئم

 اليحر كالذي ءاد) | ُنِمَو ٠ معلا ثنو لوطظأل ا ماعطل اوي وأخيعلا نس[ معي راو

 رضرصفلا نم ةيؤسو عاحدصيب و عطاق قيس يان اب بضعب ةنارخا قاعي تاب
 ثيحرباحيف دهاذلاو مثموهو ايقاوسا نعش فو قاس حا ضوسا روما

 لحرف تفنلا لحل مابح نالوصابيرسيو باخحابح لوويفس كعلا ميؤالا

 انوكينالاذلو تعنلا ل صاو ءمطي بوب بنكي ل جوب تورم ل وتماكل اح ا ]خ

 لكان لبوات والا نأ كلون ور وتا4ى صيم لو انحف يد الا كو ا زكويسا

 مااونمرتاو تاق ونصملاو نيكرصملا ناوخغنلوالا توكب ةراتتمزجلا لحم ئيتطارتتملا نم
 نولي ةراتوأوقوبقن ئيولآنل م يقوم اك ةلجن وكت ا اح هلضيقرضللا نا.



 ةيصيتأا انت ومس وشقالا لاقث نويمركلااماو نيرربلا ح حلا صاوم هلوق كريل أ تب لوو تصب انساتزكتا اهمحو لاحت اذاس ماقوضرمطلا ياا درب موانع اذا
 ينل ايزو هنمو نموملا ةغلو مورا تلا 6 ناسيكوبا لاتو نييبتلاد
 تاز زعبطلا :ء اوشا ]رف ككوحإ ريز اجامو كوحاٍ ير اجْوحْحِدم 'اياعاوأنالا لس بشل لحو 0 |وق ظانلا كداماححلطساوانم

 ([11: وصي سبلائزإ | قتسشل 2
 : ليقوم كلاب دوصتموا اوووع كووول ريزاجاسو و وهال دنز
 . ووسملا اهْياال عر وبم يأ ايووصتس هنا يلع د صي اور عالد ريزاجاموررغد

 لماما ورعب ديري تايثالا وبسبب نوطعملا ةطساو الس عمو لاق ظ
 رعد از ين أل رعب قير ةباصا نمو ترلع | يجول نمو هنبأول انلاملاقامو لكذ
 ئيلربلا ة ةطساراع + نوكيدق هنم لومملاو لومل ائالا نطعلا رح طساولاب
 زوار انامل مدااوجرب ناكنل ةئسحةوسارمإ لوسر يف مك ناكدملوحيرو رجلا
 ايمن ان يلوالا نادوصتاوب اذنل نو نوري اميلع مراعمو ضف ئانتقس ميويسل
 قال لأ فهم لوبملا واس لودرفل ةيلاص ال عارظضانلا ايبعاميعو ةنباطلا ىلد وعم ا ق هل ىواما هس لولا قباطملاومو لك نملك دب لوالا هل نأ وسلا
 يرام ءاجاش|رلعلوما كو أهبامدوب وتتنن دوزجاولا لوتو هلا لبن لم ارنيستن لوو وضرب ارق نيفادا زيزملا طامولا ءاوتك انت ضااحا 0 ”نلورلا :ىصاع عامجال طور شريكك دو وجي ةيلعالا توشالانافولاعلا ةزابع
 دهان ارلمئتلا نزو وو :لحلل فرفيسال عنموم مساونطتو هفاَملا يا تكذو نجل اربع
 ومو لاح هو اووةئارلو مسْبن لوما كتعو ُدَمَقِن لامس لويةئاذ 3 أمد 52
 لبالا رهو يعز ون يسن ممجاسمال اواهذاخت !ىلاعا 5 طع ورا دس امامالك
 مزلتسلا .لتسلاو لوني نا ب مو ىيتملايف يعم وزان اميل اول او ل ونه | نطبتسس قرع
 كيبلا جرسانلا لعدد روم لزق دج ليلو لمص ممالك ةئيوتب عوبتما ف يع
 نيل اتضالاطا لع وأ فضلا نعزععبلا لرسول لاشمومنو مسا
 لو ب اوم با ىلاَسرلوقو ملوك عيطتسل ا تيبلا 1-1 نارا وسي سلا ا تسال ناثلا لاّوحالا
 هيب ن 'لاتما رات ٌْ



 ت0 < انين 901 7
 ال نلابزملال نيم يب تا د ا

 ذالك يره الخو#و حل امئيفرعاشلاو ناب ئطعرآنيويلا ةلعب يلدبوممو هو

 الا ليوان اءملوق نجا يرلو يلعب لوي نا والا حارجا ئئل د بدنا ملون
 : اهرب لب هعوبتي نكت يريإلا في ذايسلار

 اس ا نلدل 1 ظ
 اللا قبس ئكا| د وقم كبر ل نا لوبملا يا لوال مدح فو ماكا دوصتمذوب اوبال
 اقوا وجيت ناوتسلا نادك 9097

 نانا رامتا بايطو اناا فاجن اسللا.قلعتنملنلااناسنركو يشل وب أذ ]
 ما عيا لاتادبالباضيوسو بانالا دم اعبع / ل0 ظ

 رغما يرعلا ل ديو ملول مل داختسي فلل وا بار مالا لويس ياولوالا طقللا لديب
 ضم نرعم ل دببالو هليدهشي يف ل ادعم .ا.لاقام نل اهي هابا ادي ارو
 كرا ويزاجل وا د ذأ نافيا اوضاو يلا ادركت لعتللذ مسو] امرا مالو
 ْ عضوم ئ هأيإ أر اديز تيار وحد ره[ مرصع ل ديسالاو هاشم نبا ل اقو دز ضف يابا

 نينل هدوميلعانناعرفوتلا 3 ناول ةلايلعغاشل لاق مل ف عومي يلو نيبوحنلا
 اكره اطوفو عاحؤ دفتاةلار اياجموتل يق ذل تثول يل ق هزيم م : اا
 قولي نا ايهيووهو اويلظ نيو يوهلااروس اس هت ل لين دقو مل رك اننا
 دخت ءيبانيلا ءاءاورج افاندالاو ا ع8 الدب يدا

 ا ية 0 و لاو بز
 2 ا ا ولا 7 مهتسأ 0 ءو َةْرخَو ول

 اءانانلا هيمي روينملا ةينيرجايانم او تلاز ويا تعرب ام او ضد ضاخ اربط
 ةنشن ولو لور عارالاو نججيلاب قدغ ا لاق مو ةزعيلدالاكبلَ نيايبايباتملا ٠
 لام لو مايحب توبا ذأ مجول د الار 6ع

 ةلعبل اكو ع بوسام ا
 ]نى 1 لزق ناس الليتسأ يسيلافخا



 لَك يف ملثمر حار ما َهْنم يدر ما ى بكتب نا 01 اه سلا نان ١ هدرز زر لي : هن و وحي هيلض اقلط هال ضني حاظلا لاذب از ازصلعةيكوكلاو تت خالا هب حاف لدستافضرفانلاو |يسوةةساللا سب يا ملتسبيو برلل ول 3 الق 3 70م 0 0 29 0
 اهدمب وتل ةوزتي للا نار ازا نايت ايمتيلط ايبا تلج ويل 227 وهلا ذاريعبلا تلج سهلعيل كلو ارل انؤجللاو ميلا لغلا وه قيننلا سلا لوب كورد كاذب يفضلنا ة سن نم درج د اوشن

 يشن و مقل املا او م 0 نر دال ملك نأ اكلش ق ان اذ يعل ة يوي تمحي يمد

 1 0 عام 0 ا



 ةتيدمارككا منول ادلويكانيا زل اهلل توف هيو سيبك
 1 يك اسال اواو ةماحت ناي نيب ايل ني :بكيرخاردأ

 * هلو ايضو نونلانكسو# لوف ادت. 70ج مويمح يصعب دج
 . نئتذورعو نبوصتس ياو َةزعا ا ٌهِيساَع حو ةسوصخي ثدرجادا.تلطماواعالا علل
 ظ لوف عانلا ملف عنان طانل فك مل ايا ارعاس اب قيس وأو وايه اباد انو

 . نأكذا وم جمس متجول مجمل بما » :لأ و
 نوملالرلا لع وف !ايلعلارلا نال ملت يف مثلك .طاووا يدعو :

 "اوكا سيح ا يا لعزل ا قرطا لائم ارك قطا مل و نسل واو !
 بيهن ب زويا رملا يف ماعنلا نارك رطا اركي طا ]ثمل فو لاق ويررجلا ل يامل
 «نئالثرعاؤموارتلا رع وح عرهاشيوهحالوع شا 1م لاسورباعسلومو لوم مَسَب
 نمو ل ةلسم ب امون نجران الامر اب بو دارهؤل يناثلا
 سا امالوبق هى لعمل (لجرل اذا اذه ني ضوكلا بعزيز ايتخا عون مل ءاعصئاخ دعني
 4 نيس جت مف مهتتفارن م اوت حمده تلق يذ ارملا لاك لذ

 سو و | ج نع ضرعأ نعسيورني للعلا انممقدجنوجيالا نحر الضال ناطعيدإللا نعام عوف
 امهر جيجي مد جنب نول وصوم ا نمو حالو ]رنا بزوزت قانعلا
 ربع كسلا داساعإ او اهسلل ينبملا, نها نمو يان ةخاو بق ادد نمي عل وطملا سو
 نأ نار نم ىاماون لبق تنوعا ركارايا لوقو ملف لف اوغلم غتتنيو ةدوصتملا
 دهاشاو هنشلعبايانبنلكلا مويوساامؤوب قر اكل اقو نبت بوغي م بعل ا ايولمال

 :قدانامناامالساو ينص اير صل ةطتدزموءانندنالابكانوبست كيحابكارايأ ا: ٠
 نامدنو كامارو اهيلوحاسو ةنيرطلاو هكموو نورعلا تيِتاديا تنيرعو ملل ٍقدوَبلا
 ايمالترو سبل نسلالو |يلهأ نسيان إرم نمو هعدانب يدلالجرلا هبرشوهو مدئلا نحب
 نع ملوتنخلبل الا لوعقل ال ةلجلو انا نوْرَحَيْخَو دهسا
 لثو ةنالئبو هلو لوطم او لوطم اباسد|ومسسو هانعرم | نيومسوبت لت انول
 تا يعج أو مطعم امالي لعاب لاطوا عني لكوب هتيس مح
 هتتفرواهتبشند افلا تو علوا ١ ف ةنمضمو اانا امهتلَصم ميل اك نأ

 .للا معلا ىرانملا زوجي هلوف ماشحنبا هلا لانس ءدبرعو مهيب | ان مىهثرعا ناالا
 يدانملا وكن اومو انماغلطش لب نوف هوباطرشو طورش ةر اكد امن هتلك نعت
 زاجاارملانكل َق ءلارم نسف ةريافال ذل ||ن معسكر يزعم مزراب يسيعأي وح عر عمي اظنل ضامع
 مقفل يا عاتالالعتلاو هلت اذاثلا علك سطو وم لوشل سم



 معي يداوي علا نم يلو درهملا ونعود مل زف الو نباوك[سلا لصفب ومب
 | ةرانم ع نعو عراضموم ضم عنلا ف هل وف بملام اك فرثكا ع فلا ناسيك
 موو دوراجلا نيارزنم انباع ايزجارل !لوق يلعرشنا هناك هلو كرنفال

 لكذرراولا نص قرف و عقلا تائورسلازحاو نينا ضد قداس لاو هاظ يفر حال دوم
 ينوكازابلاهذحأ تاه يقلازا اعرب لات هداف ةصكاس تم

 ىلع جو داولارعاياو هش او عركلاردز ايوا درئم ئسولا ناك ا نيإيذم فوصوم ا مْ ْ

 ملص ناوا ٍبيهقتلاو 'هتانعتسنالاو ترن ارق اهقاح از يجي دنع نلال!ي)ونعاي ل صأ نأ
 غون كح ا يشأ نينكالاانتلالّوح ع ةرهلل نيونتل بارا
 أبولو ماسة اع( انااا ةعا علت نوتلا يور يزإ
 اكةنيعم اد ةركتلا حلايب ارش جالا لوا ململارمَعيف بضنلاو ملوث تنتبب ئصوللرشاالو نبا
 هاما سس ءاشن!مضلارعناوش نو هلوق مساكم نملعب
 هن وم قول اصوحلاو أعني جنب ساوبع هعساو ىزحلا هلاق هتللاطماب

 ا أنمى 34 ناكر وق طبل هب ئصو

 هيجل بسس م هلا ناكو لل زب يضرمالو#و محاط زم تناكو ئئسصلو
 ل دنا يلا دي ةزع ف «لتكل دل )وق لوالإ طاب فد هاشلاعرطم ةارم ا )لع
 نم لمحه وج تنرهنأو جا ا دعب رحل تيح لت ل جراي تيبج) جاي ناكماهيكش اذ
 ] وكَسا نامي اونمتلا نازي سمنل ابا كت ائو جاب ةكايح
 . قعافلا لوفايضتلا هاو نمو هلو صن امإقورمو اهوضغع هنارو شيخي رهانلاو
 :ىهتازرزض تبرهوا لييلمملاك «ؤأوالا كنك لاي رعاي*تلاقو يلا اروصتيزع
 هلوندنان ايرعاب قده ايلاو لهالا نع ووزماورسالاو ب ورح ا نمتيزقالا ممّا نع
 كنس ةيقاو عجتو اوو جاوا لضاو خمول دلوطل تان ايإربشت م يضدو ةرؤزملل
 ايازتعاو كابا ال امول!نرعئصش يق لحارس ارزحالا لوقو هلع ظنحلا و ةياقولا
 يل اسس هب د يا تمي انا

 ىزئيواوتبم مم ٌق[ج سنا اناني مص تاكسارلامرظتلاو
 "نال اني نينتوحاطدف هد دياب هيرموا +- هبه كرجل

 يدري و جلف لك ريغاماو هما وثمان زج و كلب دار موسلو

 هن ىيساذالا لن وصّقالا ماللاوئلالارازئلا د زح
 لاب هيما قمل نك دري يلع ى غدا فو قلل ءاق يلا راق يؤلارع
 عانس ام امها هن يلو أ. منه

 نانالنلااب



 هدا! يف عيفيلوفتشعاو هلو فارسي [يكت نا ايأيا يدوي نا نمي انا هرم أكاياو نانالشلااي
 مل اوم وه ةسرال تراصايبن مالل !نانملاخاماذخا هجونو ةيكح ا لج رائتعال اهحوتيسب ا

 مالل او ىلالا لحال نييونتتلا هلخدي انصؤمزنرل انالال اق هلو ينضواوس لعوباذيلف
 0: الوعد روع عماركسهي و بيبسو ديزي نيونملا لوحْرل ينم اوتلاريغيف ككذب دارا ناب

 قلكز كت ينحيرعخلو | هيلع ةعسلا قايم لالوخد / نيعل ا اونلا يقواريف ماللاو

 . املا ٌثيوحاماذاؤ !زجارلا لوعك» أف اولات رتب جراتناهنمإ اريت ككذلو ىلكت هيفؤا
 نر ءاموهو لون :ي] تحمل ان انا ىأ ةرياز امو رملا رش اوخوبا لاء اىهللا| اب ميلا اي لوقأ

 : م يرب لا مالك يف رمل اوم |١ فدهانلاو نارمخْلوَف اذ لق !اينول اور احكم نع
 اويل اونل ادب دارب نااهيحا ِءاَح) ةئالث ميلا اهتسإوف يداملا تن متين
 لوم اق ريزا لياَملا لك :لوتي محال اضن باوهلل انيكم بيجلا عكؤي نأ ياثل انشأ
 ان نميروكرم ا عوتو لمد ةرونلا لياليل لمن اتلاثلاال مهلا او رحم هللا تنأ

 د” ليلاعرل |مربان ورم هرعم مر ايزرل لا عوف و ناك مالا عت مانا مهل كرورا

 :لا لوف قروطم دب نيب لل موم يائس لضع هلو ما
 ظ داو تا علا جاتا كعو هوس نب نعديكسو ذ 7

 ا هلو هع يضلل عاتلاءاوسامو تالق وسلام
 ىمعيالف ىأ ةنمحيريع هنف اضأن وكل هلق نما ةبقانلا البار قو ىااوئلا ب انف

 |رعخف هب هيبشلاو دوغملاباتلا يف عفرل أوم يا هحسوبسنلا يا هلت ااب ملوث اهب ١

 و مضرلا رعيصنلا ل يشتتسل هيجرت اؤعم ةضح هفاضا فام ا عباتل اب بصنلا

 ل ديزابو اممبومسنل ورع وبر ابوح هتيم االول نيراهع اق

 ريغةكنوا هباوشو يا اذاضناويم اقانو هلو لجرو ديراب و ووو ُدْرأِبَو

 44 00 ديزا انواحلا العر دي را ,انوو وم سن ير انزاناْمِْإ همز ابو ةشيرحا

 وظاتلار اعنا هب تعب هو اق امالعغو دب بانو و هرعنمازبخو

 7 هيِسْلااح هتبرلو ل 77 ليبانل اىوضللا نضولا ٌىصولاب

 'ةقايحالا لعين رع تل اذ و مداتنلا ّساظْنأ ممؤهام عم مسصزجربم3انمالائ اف

 دوت انا عك امو لإن رسم لويد ايئصولا يلا بو ااا اس دوف سو هلو

 هي ود نع نحو مال مشوه جول اعحابلااذيي ال ارعاشلا لاتملك درو يزلاانعا
 رهاهلاو نم لالائس ومين !نبةرريو )نيل هليهب جبمناليعةمرلاوذ مل ار داعملا
 ليتل يلعب بوصنمو )للا فآ ىإ عخابل ام عوترم وشما ةدشوميو زضولاو لوا

 ول



 ةقئاط نتا ىتمو مل وق بير مج ٠ تبسي ايوب
 3 ةفاشدلا ولو لاب ةبوصح ناب ةلومو الودراشا نكي مل نان ىإ:ةيروس يا

 ماجزلا نيل قناع عن لا جاجزلاو رام ازاجاو 0 ديولا نبل ىلانو لجرل !أيىاب
 يلاو بشلاز اوجؤراما ىلع در منأ معليش جر سو لفن ءنكل ةيئاكلا سف هرلاو
 الا يا ةنص سوي نازروجيو هلوث ديلا يذ هول هفوقب ظانلاراخا فرامل لقدر
 عزله زامل راجل اماني ينفي اقبلي معودرمالا ن وكمال اهيتفص ةذصوتحي|هغأ
 معا 44 . لجل أ أره انها لوعتنو ءالا موف ف ملثم وانو بصنلا ندنع نيلوتلاوحاإع

 مايل يايزجارلالوتكم لو ةراغ ايا :ةنص تاكدأو بجال ازور نزعو
 يا نانا مانا نا انا

 ذا وملاعب تار نم اولا نادال زن يرتسلاو عوترمئاضيل هاج سو
 هتضع هتضغاذإو هتعسليل اهغتاب ةيحلا هتموت نم عم . !نوملأ در ع تكرر
 ظ ءانتقم تلد ناف ينال لاق ةنسلا في ةراشاوذو مل :لالوتو ةتطسلل يت

 هيضامع 5 ةوسلا لهما و ه0 بع روم يونا عر 9/1
 إ لمقر اجا هت اقلأ ياثلابعج لد ياناس ماير ارامل وق مللاو لال

 العلو طي زيرلا ن ناليعيلاودز ردي ملوقو ملوث مام خا هيلا نيل نيصانو
 وانا اجانب ةرا نبا دبر ديزمواراو محار نب ساو بعمل اف لزناف
 ناك هال يال عملا ىلا رز قيصاو عراشلا عكر أموبم قاس دق اًضالا لاح !يركس
 27 ظ هكر ماسلا ينيب اذ عجل رلاو ةلودلل من رولا هَفانلا سو ماع عجوسر
 : 0 المال ع وكن ارركملا محلا يف طرتشب ظ 5 0 رو هبالوومو [(ةسشي نام ذأ تضم هنالوإ با لل قداس نال هلو

 مت لاق 116 يراساععومجد ابدي منيت دارحاو (ساالعج
 لال ىلا مسوس ميواةعيرا لع دع 5 و ا

 لاو طتف ةعوتنسازلا تابثاهيففوماقابو يانسانونع طخ

 العاتالتكل و ا 1
 . 70 يشن قيقش بانو ىم

 ير
3 

 رباغ الدوس ءرهرل نتلخيا ةدفاثلار هاخا

 يولتالاع نبأ ارجع < ادت ومل كتد ص
 هاربا صو يوتر اثم ا اتساعا نرطببلا ئ ذآ اوبال انهي و

 ردهاتلاو 39



 دج تاج جب و ةابئاغالس ذا يلا
 ةيحانلا ةررطل و نالاح ا ضف عااومتديئسحاو أو ني ب ىأ ملم اهم هسم

 ملوث هوي نالوا نشوب كوالا لأ ام

 انلاباهتف نول حوف ءاريسش وف ملوثارلا وثب نايؤماب ملوق اوت أ
 رقلا لنوع ثكراشل ظنلا يف ءلعرحوم ها عمل نعم ىلا هب لوعأم ىلع مجم أ

 ويوم ب حو اوعي علب مي 1
 قالا لوق لك و هلو ث ىبنمو دو ناكو: وع مّ اني لس مان ينال لف ئم :

 مل واول ِصاوشعالا »يلع 0 م مب مل تع ارملاوب املا لف نعانالخ كسا

 .اههحازت هيشورابؤلا ايديا تراتاوتو تلشأ الب هب ىصو لعن و بيشلا عادت

 انالف كسا لاقيف بلف تاونمالا طالتتخا أىداملاد ماللا ضمد ةجليف مو

 ال كس اورلاتتلاولا باستلامهف باشا نال جيلا شد مهني ايا ناله نع
 كلام نبأ لات رهادلا يمول نعام كسا اهيف لوتس ل يا وزب لمسلم نع

 نال ملصاناباوصلاو ماشحل اق عرررزمللار ورب ءلتسا ا ونلاب ص الوم ميهلذ
 لاما زو ىاناباو علاتميايانم لا سرد ىل اء عس ووف يو

 منوف تيب يا وام ىوطاان فوطا الا لوقا ونل!“ صاصتخالا نع ج وزكل يف هود هلو

 فوطا يا يقظة بر مماموريئكتلل فوطا يف دي وشتلاوهتارما دب رح ٠ :ىطخل لاق عافل

 ف عاهل متسا كيعرم اهلا ف ةمل يا الو تلما يات ست وو اول ةدمانك

 ايبالاداذتسملا دانيال جلا يدان يدؤع داول وك هت انعتنساالا لوف ةروزولل و نلارغ
 5 درا اكو يتعنرهل ايكم لو :انلاراشابلاو عشابيإلانلا قحزالل امنرتتن نانو جو

 هيرعتلل ةيوتلا| ب ال ةنسعلا هزرهب يذلا يدانم ا لع خو ابلكو هلوُف لعبنا ضر ىلع هب
 َىلسالكه ةدناز رايئ) لو دفزح اعلا مةعضلا تورد (ارنلا لضومر لساعلا ةيوعل ا

 تانتسلا موت دو"فاضالابر ورجخ دمر ١ر و سدر لاب لنمالاو سيم

 يدانملا نال ةْئلا, تسحءلجا ست اّمتسلا 00 !ام تامتسملا نيبافرماذ 1

 انسالوااب ايوحلا هللا عمرل اعتسارنوييالو اوثرصلاعم اللاوريمملا عت تين سوو
 ا 0 8 8 4

 2 رو ناو اوفريكلاو تحل اورهاظ هيددهانل ادا در 3 واع ىسانال ىرق لشمال
 ْن | همر فود ئطعلا ترحجؤيال هاا اطال ينام يانا اهزل ماللا ١



 ةائرلاوطاحا ياو يؤليقو تياث نبا ناسحبلات *عاطملا وت اولل سانللابن*يوعْز ان ةأشولا ئهكتهءاشلا لامأع هيأ ف ككىنانلل بوح زعل | لع ارث وحد يق لصالالعممم رماللا تققفا ضمن اظناذ يا |,ضمئكنملاس هلوث حاط تيبلا يثدهانلاد بينا بزتغمو ل نص هرغباسو كيكيب لعافانو يبى اان كيلعوكسيا بهل نابشللو لؤي ككلاب زنط مزاولا و يعب ان كيلس ع اشلا لقاك مل ىطعلا تريلا ال ايران مدعم رتل مال قايساكاب قئيوق ل ثاتننسلان] هميمجو دأب ترركا دا امن هوجو ىابتلالا
 "سراقة عؤشل امو م. «تلديأ © كياوا زيت كرضحا املا غرتكابويف اهل ايعساماو يللا يصمل نايب لا صحا يحياب ءل وذ يدا ل فنقا يلعو ورمل هيزاطوك مق ىلا لايرانملاكل اجو ] قرسكلا هتينطباو ملكتملااب من تفزصو اموتانراموتلاب نتايتلا اا يبمجئلالاو رالامين ةكوت ثيح موفام قدح شل ادر ومالا ماعلا ىأ يبرالل ضوعت تالفغلاو برجل رجلا موهايالا لباقلا لوقكن الاد ماللا مث انس اولئعرت د هللرلا ناولاوقفلا ةقانلاورهاظ ويفر هاد)انأوهو هَ اذ دجيتغرزعل ل سالا ديزتابرعاعلا لوو لوالا لاشم هل وذ ارابخ هنوكة مج نمويازونبم هين ل خفر أج مر لجر ايزقثو نيسلا كين اععسورسا :ةنحل مزق يريوتتملاو يداشملا هند ضد حث يح رعبا ةئلانقدهاشلا راح ننام علعنيحلاصلاو همك ماردالاو .ساةنعلاحلا لو فزحأم يدانملا نزح ملوث هتجور فالطب هأرمأ ثيح هبوب) هايل بدأنا هنال حاطملاب شاول و صو ةرهاظ هيفدهالاو وعر يابو جيز اثم اغلا ولو شاوي
 رانلاودح ملل وق ءارسم عضوي يأ ماعلا مدالا وباي مل وذ او! ايب توكتو ال اًعاسنلا مم الك عير هيما ين كس برع هنسامب ديوعتو تيم ااعاغبلا دل
 مل !ياكرفولو بصنلاب ةرورصلا نؤيد امأ عضو يق دهاشل او ىوركاضزحاب ىلب اا هما سعتف ينم يفاو |اسم اوزجارلا لوف دل نق هلو بشملاو ضل ار اوج نماونلا بيف يا نيروكوملا نييجولا خلوف ةموب ةركتو ا هي اوسبيو ا ي) اضم ناكن ا مل ةنيعس ةرطتو ا ءنما: يعم ياو رعم ناك ا ملم بو وم مجا يدانرلل ام لبق لود ظائلاميلاراشلاازوحال عيغ ويم كرينا اصدحا هل رش |ييخع ياصملا نركئمي)
 ضد: ة ولا تريطصام اىِظعارما تلعيءادلا لاتو مل رق عادلا لبا طعراغادم ناز لجر ساواولا ب رشتب سدركو دس ىنيموسا سس عقفو ةيرمْلل هيف داو راج
 حار عاب قرهاتل او متع ردد نصر زيوعلاو بعت, وح هب يررب رجرلات هارعانس ا
 انآو يا ةنصلا وحاب ةبوئل ألا لصو ىسودراجاو ملوث :ةيونلا ىلا هرحإ حلا
 تيجو موف ميلان اّسكاو ذاسملا نيب ل اقدال  ةوشل جراشلا ملكي فرسأك امو تس نكي

1 



 ن /ليف ديلعو بتحس عيتلاو غانيل ا لعؤتشملا زغملال اني هني ايلا دشنت
 ةاماسا سار هان اتراو شاقزق مل «.: وسجت عج اعاّصنايسأش ناحْرم

 ني

 010/14 لب طنخ ماعلا هب درب /سزاو وعلو ككزكى يلو ىبل يف قرم قروكرمل
 نا هتمزغوي ل اًسوأو لص هنعىذياكر ٍهبقع ةمالع هيرب ةضلعالب انو وتم

 دونال دوف تسل بوك ناوفوالا تل نأ هزن نا لور موهيماحبرمن لوتلاا رهف
 راوكت يلع ملي نلف ير الاكل تسي ناز ويت ورتملا ن اريغتاءاورلل الئاَغ

 اوقميلع هيبثتل ارماك بورن ل محا ايران لام]بت لوو ئم ءانساوه نال

و م ]وميزلا نب اووعو هارمعترعامال ١ ملوق ئ هلورمل !ىتال ال صولا ىق !لامذج
 بورس

 امم تكشلااعوميواعرمب نطلب تكسلا اهزسو يذدهاثلاو ءلربكاتهلرعو
 . دبر ةحوتنس| يبس نم خل ىلع لكتملا ايلا قالا بدئاذا ملف ةيازسسالا

 متع هفاسالا وتو !يّدحْيمَءَمل : ترب اذاان لثمن انتل عملا ةجيمو لالا

 [جذيوت ميصنو موق مجرم بولا نلا تدبزو قف ةنملا لود ل مج ايلضام
 (ر 9 مثلا تقووعيائانلا دحاع رظوادل اوثولا هل لوعمم هنال نكي ناززوجي

 نا تنساب” | اى يفالب نال نّرحا ةبصانو (ًعلطمالوحفب نوكي ناوهوأامدأر لمحو ىدار الات
 وا 0 يعم اف 5 : 9 0ك

 مى
 لم[. . مو و *”

 ايي

 سقى. د .ةيع|ر بش ئيمرأ الراحاب انا لات ملوث ضرما تع ةزماقالاد تلقا فما

 الو يلي ةدوس اهلي ل

 تالطال ام هولاو داوم هي نيديل ىكرب ىالطالا رشد: غل ايلعناحياوس ى) ناطم ىيحت

بف طتشمال هاد انيك يعقل طوشلا اهل امكن ملا ف طر كيال نا
 الص | يشي

 اب رت عز اذح لست لاك ةعموك نركال ازا طين ىركلضالاو
 ةرعل اب عل ان انتسمالو ابو وتس نوكيال ناو ةلذ وح رول 9 ل ارسل امان وكت

 4 و تال يراجؤجارلا لات ملو ار نعجاووعو ةديلابوعوانتعاووعو

 ةيراحانءلصا راج دهاشلاو هوجو عفانشاو كريس هماعوواعلارلا
 ٠

 ددعيام نانالاملواجيزلاوعالا يهم الإ رللسكو :لمملا نينلا جسر زعلاو

 ننحووم اساناوميفارو زعم لواحأ يزلارمالا ازهاعى كتل يا مذ اذ ين

 هادا أترو نب ثراشلا هبديطاغيطسو أ ناو



 يلا
 ياصتحلا

 :ملا بكرت تكلا هنو مل 3 يات ةليلَح ةخلولعالا كارل سلا هياط ل ندد يروم لاق داوحيلاخ تاذوبع : 3 : ملوث يرووجلا لاق يس ايا اول >3 هييجدا «يعجد اش يارلاقو موق ويعم وا نطملل ف انشاد ف داو عع
 5-5 5 م الك قي ايساكياهرجن د نوب امأ ئنلاا دس |

 سبل َصأ طباتاب لوَعَم درب روف نم بملأ نعل اقم ضرب ىلع صن مل ديوس نأب نايحوباهدر يلم دكا ارجنا اضم رويل لاق ثا بمصلا مشا "وهم لاتيورونضريعب ساولا م اوهرونقو هيلوث: فعلا ليل اومن ع عبصوخو ط ءلق ال ويكاناساعبتو هلت نينمو مانهنبا يلع هش هين نيلعنونطصمو يمل صم انا امو دحر رع الار يمس يلعالا وبري اذ د واولاد ايلاف نالخلا لحد نلوم مل
 <. عميس اكامم غن عوسامريئنلت م ودرشنوب مم او ُمْيَْل ةيوبيسؤو يأ هوبي اوه مآ دث مري احلا نأ نيو! يندعل نع اال الو 00
 ,ا َجَعْلِبو لعان م ناك اكل اير اصايل وجت عاَك در اعم لزرع يلص |تءلرعرل ناك نانا نلادج فوزا و ١ [ًعرر ناكاممملع هز وا

 دل سارا او ةفلاب كر 'رمجتوكل | ملصأ ناك ناو 0 ك0
 قولا : ماو ورح وول د وجال داو اول ارلا جر اانممك

 ءرخ فيو د ل ليل لامببط دانون رشم قل منايا لوصر د نمت نب زف اقسلاوك يلع قلع اول | ماعرميرمعبل العام م: نوالعو ل وف ءارسيان | يعجز لاجو بشونلاو ل شارف ناب هذ كوبا دس موزلل وزع هول دوغ وي ملابو وم وحن ينبملا ب برم[ ورعيتوجي) تلا مسالإب عي صو النفاس روصنة مز راو هز بوطسعسأ هييرعلا 3 نيل هنالوغام داع الا
 رام قوص واغلاق قنلاون هريخاوتسو
 ظ -ونم هلعيت ا اس اا
 ويس لا 0 لميك م ال معلا 2 يقعجو .ىورملا هدّس

 هدم اسوم مرر 0. رش تةيلابلا :ىلتلا وس 1 لاب ةير مجتنخا وح

 سانلا نام هحدتساو ا 7 | قتشان]ثراحنبا اني ياش اورملول 0 ةمامأ هلصإ
 لك

0 
 ع
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 ةروزدلايزن نبطعجن يطخانسهح نسد ملل ملوي دهانلاو يميل انحنبا سواملاتار طوخ
 ياسو وكل دب كور ول عانلا مس)ل ا أ ىف اي دب مغ ما قرد ئم مكمانط ارد زجارلا كوي

 اريل لصيالي اي طححو ةر وعلل ممر م ,!ليمتا ماهل لصإذ! يلا فرص الو جرانل ءاكعاموعو
 يللا قيصر رراكامسرفةرسل ءىلا داي ئملالا تيلقو ميلا تزحامأو ميلا ريل
 صاظرم وصح او نايب ةدابزوا عضاوتدأ' 2م( ىحاإلا) تعابلاوعرادلا ءاباوءسعو

 يال والاب عزانلا يلع شاك عاونا سالو هلا لكذو هرضويفملراشب وا يتم طز

 اهمسو ميمو عل لع هينا ةباسعل اهب انرغل يلا للاهل ازكل فانا اييا»
 سانلاوبرفا ولا نم موتك اب نما الا هل برا لع خرلا بجاو لاب عرعر نج ساب
 كلدئسو مل ف ثرزمال اينيال اوشا نيو نعل اب نرعملا يلا ةئانصالاب نول اكلاثلا نينللا
 ملوَمَم موني لب "ةَيبِجح لطب ىينل نال نيملشف اغاو بلطم ا ظنيليرمما لاعتسا نم يآ
 نوال قولو إي نو داون انا لوقد قالا مهلك ةئيرتيا دل للك ادلب يال غن
 ايافوجر او رلح يف توكسوتل ب يابا عا ]لحن يسر يع ملت 0 م
 .ةلعذ الذب نوجا بولا وج لح قنوُكال دو لاغربو مخ ملا

 هناي عد هلو لعالا نابي لحليب اء اوبل يب هن عرق صأنخم
 ةراشالاو رس|يارنلا إن سرداب نآوممو عيار هجوو َتِلَع يد ]11 لاق: غامجوأ + ْ ثان
 وب ئرلا بيا صواوتلا وف ناهس بضيداما نام ناوهي سان هجوو انجل

 هيانثا ف مسامازب يا مالا هبودتبيالو ملوث لايشا كد لعرماشحيادازو نالح
 نوكيريزغلا 517 .ارعالادريئقلا + مع
 دسنالا كين نطاؤم اوهام اة اًملاامسال | نماينع بانا عودت اوعاو كايا ايشا ديال
 م اشه نيالا يزارتسلا بهل علو اين ٍءاسسو وسالاو ثرزحلاكذن»

 نارالفيبصْدَت هبذ نال هنمر زج ا نع تكسو دعب مز جرم اىايا ياوه دل و" ميلا ةنجاخالا
 يصنع زب جرو ةنو ون وامنايب قاب تالشمب ان يف ءاول يالا نركيلو نطين ام ظ

 مل وعب جرادلا ةيلار اك اا نيلوحنم يل! ىو عين لحتسو ار اوال ازباجرحا لمصر اضاب
 تيروروو ل اوالا كاب اىوب ىطاعلا وبال ماب لوغل ان دسالار رحا هرب عب وعي

 فدحعشلاو كس قالتر دعا مطصاشنلاو لاما وجم هلو وزني شلا سم اياونم
 وم ميشا ممن بينا اشم هن ياو دال نانا عاف رقمعنلا

 كسزيدي نشل اهرشلانماومزت نا كسشت نتا لسا يتد)صتن و بصتن اهيل

 84-5 و تادرعل ْ

 دانلاة بلاورشللو اعود 0 يهم وبرج مدي
 4 ا



 '" يسيسيت وصنم و زا ناك مله قل داهم ا ارم او رهاظ يف
 هنزل كد نعرزح اكو درا لعد سنتر يف كسار كسار هوفر ئياهضتوسامل اراب
 ىعبومو رسال اوسالاوحب ءراكتلا لاثم ي موف يحالك ناعم ن اسابسو دالك يال ادسكمك

 وو بنرال) ذزحئ عينيا برالا وجا يَ ناو ابا ةلوتاإن لام 5300
 روح ار كوز اينو يايأومور ئ اركؤبالو) نسون انملصاادهي اسي 4 نزعت دنا

 باويلااياو هايآف ملوث متعرمأ يضر هرهيلوقر وكلا لولا برالا لوحا جيا وو هند

 باوشلا او هس قالب هلخو | هتعرطرعابيلو باوثلاانلا نعهستتدعايبلغإما
 ٍنيكلسسلاق" هل يرينب يوهم ايلا عاسكول طلال سنا كآخإ كح ازعاذل الوقكم لو
 ضريدر كلا نا | رفتلاباضوه و رمَتب دووم ب زل فهلا و وءاظف هانلاو را رلا

 ل ا دلك ملاراشأ نانطاعتما امهيرلثمإزهلاوريزقلا يف
 1 اا ءالاك ع دسال ادسال اويِزَوملا اقرركأ ١ لاتمسدب 'لالرنسلا قر ظا ناكر ررزملا -

 يت زنلدداللا ازعالا د احايتسورساّةق ايريز فلا يف نييفطاعتبلا لاشمو ج كلا

 ةريلا صا لاَتاَد !اَعِلل اب نوريرجلجانسملا مهم هريع مابسا و دري مهمأمو وت نانو

 ملص|و اوهام لؤتلا لوتس اللا ناوبخ نوي »ل يأ نو 3 وجل جانا جلا
 ةعائشلا نول اليك ةوضلازبف دحم اويسملارعن ارىهنلاع رو لنعفلا نزح جلس ارح

 ابولع ميعبونكاو حتما جرو تت ًادصألاو لاعتال ل[ هنأ
 ْ عافاهدكأو |يتعب م - يب يذعتيالو يدعتب ةنانتكأو عمسرن |ليق
 ا مْسالَن ماقام مسولو ىرغشال نين الاوتكا
 2 جرار اواي وعتس نمخو جاريا

 نال عزعباو اني امل اىلعيمف اورج ملعلر لفل ع رهن ل حفلا معا اوم دق

 ارا ةرعرن لانو كلا لايتساك موف عبد ايو ا هاوس
 ردانملا ناي ناجلاو ا بصانلا | نزولا ةلوعم نوكت لامفالا الار لمقلاو م

 لاق تيوعا موا وظ ” ناري اريزلا مي اقاوحتاؤصلانالخم يال عفلاب ظفللا مالي ةننالا

 لوالا نيو بع |لفادا تيا نعل .مجو لوف اهيبو تلق وتلاب هنيرغاذاوريوموبلل
 نورك ؤايسو يبلابو| ايلا حتم ثلاثل انعم ويلعب دعس اعل |ىعمو هددت عتم
 طعاسانف جارحدو فامزرمو ضاطرقو لاوذ يان شنحل ا هيلغ ملا قو هلت ههالكؤ يلاركذ
 قفاوبل هروب عيايارج حد ١ لاق لوال كالمعلا نا غوزاةيينلتادقت

 ”ةللعنافيف مىالتخالأط شرور ناد و هاظا هو امبا لمي
 .نتئنالا نال صم دام اي ل اس ضد جيلا بساع

 يور



 مقل ونزل معايا هسا
2-0-0 

 09 لبس نرتاح

 ا ا 111

 2006 ب و و عو ارفعوا
 7 هرجاداانلاةلتنوعلم

 ا ال 2 جملا
 59 لنا اح اد
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 لَ ركو ومو قنالاوركرل لاب: 0 1
 هاو باَناو لانيشلا قزبعابهو م . ا

0 0 
 0 داتلا ةلباتسف

  0ريا 0 لا 5 ١  7رج نوكمذ 0000
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  0ل ورانا عوجلالاق تنل لوارلو

 ظ ملوث هيضتلاياعولوا ةدرولا

 5 0ريال
 2 ا لاا نامل ارا



 .لخئللاروت دائم غيط اذكو رند هزل سكعم لو كم, ظ[ َ؛ .ابلاو يدل كد بيشو مل وثانلال ا نس نكاسوأ قبوسكمتب ,نعو ملام يعم نأ ضرلا رمل دلإ داع ءراؤا ايوصلبافلي ا ةيبظللام اني نيل كوالا ١ ووفد ا اسال سوس الا رع اهضو
 : 0 ابل سلا ريو .ر ضل دفئا هل ةارتناو ارؤكرلل نوكيجو فالذي ظء ملوث فرط قةيوصمبأو امنا نيا ةسان اان ارا اكو بساتييت نوم! يسال يول هتوصل كايا لق شان او يا اطال العا وأ بانا دقلب
 موب يل : : يأ جرلا متع وير وزعماسو

0 0 
 يع تدون قارلا ب امش قو ةيداتلافلا ولا ربا مثمماّيتسالا » ديلا توملابزل يا ره نيكون ىتحايعاشم 0 ملقا مايفتسالادب هغول ليلا نتا
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 تداولا أن ةمل فد يتيوتاماخ لوقف اكاهبديكونلا ئاولخعرتو ملف انام خلي انو
 نيديزيد بكي رومّب يتطعراهب حرس ويصيح نوس نوح املاَع اي يدوا

 ةيلاح لج مليفو يبون ناديا ةوبار امو ةيطرش َناَماَمّد|ملص] اماو ثراحلل نأوملاورع

اوعنوركوتلا نونو زي ثيخييزبام| ف دهانلاو ةيللَنو هىاول اشيل لاو
 الا ام

حزلا ت كلها ك ءاوذل نى بسم او انج ا ابل ا يروسومو للعو أ فدداو
 لتي ملاعاو 

 كورلا ربطت كرم فرعي ةيخارلا نلالاعو ضال نيساتق غاوي ت در
 زونيدانس اص يس ئنالذلل علما اَقمةرجورنو عاما ءاصانزعلا لوو لوف

 رك ئجييذم ان مع مو

 أد تلزن يا
 هور دانوقوان

 / اح



 محو سهل ]الص نسب الل بجل يأ امس وىسعقنلا َنايحوبا ولام امم هسوك اعاؤيش لمس مامز حافل ءبسجزجاولا لاق دلو وف فر عرص هنا لح هوب هدب وونلارلع مظانلا ملغ 201189 زاعيالااهرؤي قسما وكيت لوا
 رولا لان الوحءااناين يضل ل7 اف اينييفت اىآسنرلا ةرآجإل الجر عال لاك 0 يامل مملوبا ةرداثوكومومم تنل ولا ث اهلج قدح الاد تابنلا
 وخارهتو 90لايواريبجيبس سا | ةرجىاأب ايو ةرادلل :نفلص ةييبوعلا ىااينرلاو ىلكعلا
 ضال يفد ءننملا دا احل مترج نيىسيل لع تلعأ ناالريخوال تبغا نا :ةراجلل
 قيضلاالوكيبلا ازيعرب ضر يو 01054 ةيقانلا الوعجت وملابوكآث يح
 ناشي ون لتقو أ ربا بباب ىبلف نتعب ى مو لؤن يان نأ اهحلوتح
 تكلا لاما ةرازف هما تاع روش اوف شماس اعملو جالا بآل دوحو | ْرَىَسُْن ئنذوؤحاموميو ا نيل ورش رن موكا ايوكا ثيح نمَمِس ف رعباتل او
 ديكوتلا وس نعنمتلصا أنيق ره ةرازن نيعضوم ا قات سل عافو فدرعبىب
 ا فايا تسب قو وتشسمم 5 تاو رش تيان نقولا آنا نونلا تلوب مان وعوترل

 طالبا الاسراع تيشيوو نوملاءوكآش يحن وش دبا ىفانلا عش وتيم
 ارولما هب احنا تيار امل يف رهحاثل ! طف احلا تيمصلاو ماؤتسالل لا زج قزم دسب تيعفاّركو لام قيوشتسر ملت تيبلا ف قركذلا ةنيضعلا, ىااعبوب ردد احوكو
 اوت نسا تابلت عع ع عش رع مرتع

 ىف رهان اوتحيساؤا >ر تلجو ئت ئيزملالجملاو عانلا َجلمملابو هَ
 ىبيلو [ىهح هزكام 0 ررابلاوضلا ئمدزيلاو نيمو نحل نون الاكلات العز يملا لاق اول لا انويركا هولا
 ظ ”ةنيعل الوم هيلاوتسلل نك اذا لع :رنيزنلل وسلا فاشل ا وممل وثوتادأرم
 اولض لو ممالك مناسب حال اىسوب برميل ار مواجع ةواعج عندا هربت عيبا
 اينما نوكيال ىلآلا ليام تاىقف ءأتجاا لاشنالا حاجا ئارآرن نلالا علكذ
 75 74 ف وع ئمومأ ى اول ابال اول ا.متبلط يا ماني ءومأ |رل او ةرجمل اوم ناي اننوعاوملاوث ةقتاعونمز نيتي غم و
 2 وقول ءارتن هن نعام ناياريضتوفلا | دل اعا:لمجن او نيوت لاوبلب مين 5 نامي يت را ةالعتزلاو ةاغ مايلانطجنان عميل انا اذ
 طبنقلا لاف مترو رعيلاو اموب مكر ناكل : رقنلا نيا ءوكم لو نايت لاقين

 كمي



 ةيحابلا نوما عمل يلوي لكيلا َنومَتْمَو اينو ٍيدحاتلا
 كاوا نو كويل درحب 0 '

 دهاشإو ملا ياتنالا يروديل 5

 لاوزل يأناحلبحل نزيك دربو ملوك انوش هو

 تاكو .ٍ 1
 تيبر يم ةلئاتع ورمل !نآةرعل 6 دمالِجركالا ان اكئاوان

 قرعاراش لب ف ءدعبا ينير فاول يرد :هريانلا لاه دلوع هزي عا
 تعوم نعنع بدل او وعل اممسرف نما عالج اشيل ئن ياراشال تاقفالا روان.

 تاضفارلاو هيف يلين نمالعرلا هيكاموو نمر بج عال المحمي مل نعسأد مساج 2

 مم ان نراثال لمالاغالاو "قد حانلا وكوت ياما يش اهيارطازنمائامزيدلا

 كَيرصاَيراط ءومهلا كتع بزما ل مكمل ف (منسنل 2 ا

ا ايلا َجحْنِىو اق رهاتناونعلا نب ةاط لاق سوملا ىنوقنيبسنلاب
 نيوَصأ ملا 

 :اذلال) ىزال اهيال ةرورملل ايلَضْء فحل تمحو تنرؤتتنن عم وم ايف

 اخف ا عكدأك عسلو ا: وا ةضةيلات يلع نحو | نكاس(يتن

ل أم اول اههنذا نيب قاتلا طع ىو اسوق وكلا يلوي
 ع ملوك تمميا

 !بسحاحضدعو ناكمالاو ةسكمال | ىل [تسلا معالل نكمالا
00 

 عيارلا ذاع الث جرافلا بسيعو نكمل نكسا مريع كس ع ىكماالو كمال نكعا
 رعاك قصيبالا سلاما راو سرر ةضملا والاد جراخلا هل هوجدال
هقيمنيالا مقرين دارا دور يب كد و رعَؤ لو باتكلال ب او

. 

ترعا ذا نالاهنيوم ف ميل متنصةع يود نادازإ ال مح ميم ا
 

 فريال امودمس ورع 1 اًداو تمئم اومو ىوسومل ادحفرع َنِسْلاَوَع

 كك هىلكيببأك نكماع الا وكم يععولعلا ا 4

 ا / ولاا نأ ىو هسا جب

 ا نو وعل ميد نارم رعت اأن 1

 2 و رمل ينمي لس نوت

 ْ داع اوراق تالت
بو 1 محاسب وتلا اره درلوفنوه رانل اركض وا وو

 نزف داماك ه ال

 رب ايش ل
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 كيرلا ع ركداو نادل كبحةرفس اولا هنا 0 هتان ترس
 2م يسماجبسا ردد دل تدل مف لوامُو َى ويت امسومباماوخبولبت عراف اناشن لس

 7 هذ قرح 3 | هس نارجول هال هيوعهسا ذا نجيم وؤ
 كَم لكزلو مِلوُ ولله نال احا مله ةزوزلا رول غيث هيف
 طوي وحلا لوف أ تالق نايل عي نملا أ ةتفرميعمو ةيمزا هددبس
 يك نيعوت تو امو ميدل ةوحاو ةمصئ ويد يعم ار او فلل م يعز وو
 7-ما 1 ,روامإ ثءاطو ضي اح بعملا ةمجو ا لاعجاك

 ويش لاا امأو_ىصنلا سد ةزحاو اهتتجو تحتل اسم اةيعزدوبكلا

 را عيل مح درمازحقلا ةدج تيسر مولا
 0 زار كزتلا عوق تيناتلا نأ دمج 0 كماطو ضياحاماو ظفللا
 ياما يلد رس اوك أ ةركرائا عمم ب 00ج
 لضخ: نزولا يل يؤلم زو دا ملوث اتيلاعم قوس
 انييسيييتا كاد وق لل ىايسو ركام ايي 0 مئص مد 5 وا 00
 يملا عنمقاملالا لالا نا مرت ىركعسشو ىطراو ىو ىلاماعترعابع رح
 كيوب ار تلج رس :ل1 يركؤك هل ف ءرؤعلل لكلا ع
 فوتطر مىلا ةينلاو:ةنيوملانؤيج ارا د ىوصرو نحن نع صو مو ٌموص
 م منو ةركملا يف ةروصسملا ثينأت |ئلال ة لثم] < كلل هووعو فرح رجلا لاَ
 هلا عاومال:ةدوزيبلل ةلثما ةيدابلا سف يقرع دعم

 توباك نا ولا أ رس! هريس ود 7 نة كو يرن كنوع 7 ارونالمل ثنين لف راكب ملح
 ' 1 م 3 ل رار 0

 2 7 نا ارم كينان اوك ئتراشلا ل
 ظ رم ىرحوصالاةلاو كيناتلاقلا لوي وعملا نأ عرتيو ا هد "يكب
 فايس نوصل امج ل زالالماد اف هسة
 ا ا يحوم

 لوالايلت



 رئابارلسراباتلا يونان لش 2 اة كانا أوس دوب نأ «ٍب
 نيل اس ءامالر هادي اناوهتاريطيراما يال اماميب

 نلعرال ةيهاكلا شو اترك اع اف لمدا بروي نام لع

 ا عي د 0 :اندسحملاو انذلا نو

 يلدالا جويسنلاؤ عوير عر فلا رك اغاركو دبي تروج دج
 ف مل بحال و بولا عوطتل نبا ادوتابا لش ةعر عطقيول ةللربأدا نأ نا

 ف ايوفيصادرمجا د كَ مون وق نو 1 نول 1501

 . لع اناليخي باطل ليخأو م وف مراكلا يلاراثلا اننا ارامل ن اماني انين

 2لتر يلف لاح عجوهد اليا طن
0 

 ذل اش ا ال ها امم جيلي علان ظ

 الاد اوميو ل ىو ١ ترو

 5 00 - ِن 0 0 و 2

 ةرعملا - '

 و
 1 يا ا

0 0 098 
- 

0 > 6 0 9 

 الوسم ضل او وع ةلووس ل 0 يابا ةيسب الع موقمواع ش
 َىناىؤا وأ يحى يايا ل ماتم اوي لوك "رح و رك وى 100 : 06

 01 ءرعيلا دو عوحا الف لوعلا ماو 0

 : يشع



 ا نأكل 5 و03 3 هف عرس ىف ل انشا اسم ارت الام
 ١ ابيانوازتما لو هال مالاز يمال كاف مل ضل اًمبرهاظلا مانا نرخ
 ظ واو رشا امرأ ىلا تل نهج زيف ظ ا زملا ارحاطلا ةماق يو لوععلف
 - ثياتلا نلاومو لوولاو"ةييصول رز ءافرعلا نش حسمياس 0 ثنولاو
 ' قو ايلا لاتل نمو ديلاس جفا «نلاوتلانو ملوث اهم ع يال ةترتعام
 ل رك ننال لوا يلوا يا َرنالْثو| امل وثرسك صنوف حلوايفع ل قلل ف مع
 ثلا لاري رت لأي عك ملوث درك ملغ امير ازعل جل امر وجت تلم
 « ملوث دقو بولل ف تابتلا رعي اردملا اكارمك ىل ود ماحصل يناكءلتشالا يلابصرلعوا اٍلاَبِماسِبا كوب كدم نطفي ىومافلاو ين مارايرلصولا
 0 و 3 نملابةديرم ماطت نزور مظولا ةبشا اكرانظو ا امس يلحدمل
 نأمل متم ملأ لارمعل تنولاعأر لبصا حداصلاو رمل ضيؤصا لاسأو
 مل 2ْقْنام ملام سف را ماع وجا ىنتاللأ وك جرملا ل دارنا
 ا 1 0 نمعوقم ياناس ا وو
 مللاوهب ىدوعااؤا كلا مارا نمدللا يدداملو يوان ا ىلاد ل بالا وس
 1 اال جالا هليل ع ”ةيدولاو
 نو يأ نيجددإل ايه طة مشا , راني (يطنالس اذ دا
 لالا وفر ةرسؤاثو لامر نامي لا فا يدعاشلاو جانرالا نعوم
 دي رم موب تف دل لوا وقم لالا بوسنم
 يلوم ْ للرب بانل لحجم ةراشالمالا قلو قر ّيفالا
 ابار 98 ماعد ايوب زينرماومعإب نا ”نيتحبسنلا
 1 نلمسلارلوأمو نع نيتيفوب لنسلابضنت لمت
 هور رقم رت لوا لورا 0 بول لاعزطو دل
 و سخروا صلال ايلا ةزد وتلا قرنا صوتمتملا نع
 باوهاإ,ضايلا آنا مناد [ملاو لعأب نلحتس 00 9 01016

 روصلاو ملال ننس ا ا 1

 ا 4
 مانا



 اوقذيجو ملف :واكلا ضف لتناول غل نسوعفؤنتلا نا علل نئيعبعما كلق
 10 مكرم ياانبلا

 ,”لعملا قدس كلو لسالا دو ”شاءاعقميمللاو مآ وث ىلع

 وان لو ليوإرمشسدب للام مشا
 ثيل نا هيؤييسبعذم دار لاهل وال ود ىاثلالب

 ل :زمصلا نودع ل

 ان صيأكرومهرطصيو ثيراتل اينض حاكم صل
- 

 مالم 20 يب 57 1

 15000 :دي وب مالا سبيلت بكوأت

 «رب اناكومو ودور 00

 اقماع الوات ولك ناليصا ملص | نأ نايم

 ' 0 اينافرع وطق طانلا

 مولا الا لوبايل ادا ثيناَتلا ممالعزا نجرضبلاو هئويبس هزم تلك ن انيدارلا
 ْ يلاتايئأ تخاو تبان ئانانتحااهز آول الرعتاك تلفأتل ريبعتلا نيل وعمل

 ى 5 ءاهساتو رمل اهنوعانااتخار ب 4

 ديار ناكولاسمممشسلاف ىعاوبار ناواسومو ل وث ىلع 0-2 ' ك0 0 -

 ظ يا 10 5

 ففامولا يان كنوملا ناكولو ءارغصواو ىنلالا 0 رادو فك د
 تلق إل لات دح أكو وجاد انإ]تيتلار رعاطو هيو ظ

 ا وانني 0 1 ْ



 .!لالعالاو ماغخل 5 مو و يا

 0 ا ىارراللاك لو لمدرب
 بتكأ نوي ميول! ملم يل كتل امل جمل نبأ يال لوك لعل ينعم للا نم
 . قال ئلوتنلا دريدا يايسيعنال ل ف همئاندبلا ايلات هارت
 1من ةسارتلا عضفاتسا ا جم حل بو بليس هب 0 بت



 ةيمّشلا ب لرفلا ن قسان نيب قزدانلصاحلا ء يسولف 1ع ئصاسمو

 تول ساند لشامالاردص مال يد انما نيل بوارا لوملاو نيل نيب قرنا
 رمح ل وعلا يومن مكرعم م رود «ندعتلا لقرححرتحؤا ءيتتأ زعل لت تيارت

 نس كرم لاهل واو ابو هاوس لو لولو لاب يسل ار يع
 لوني هال نايا قاد ايلا تلي و ويح را

 كا هاك انرط

 انتم ملوق ياشلا عنص هتتاويو البرسا مي 2-0-7
 قوعاجلا|كحواسلالخازب جا نيايج تيل ئاجارلا لوثر 70 5 مفعم
 نالشلاث عاصر 1 | ءال مزمن, للا ةريؤس ترمس يأ

 لور انَو

 اند لهدم لوين يالا الي تاير عتود لم انوش مميش لوالا ةااعاةت
 لوزعلا يدب ياعرنع د وعلا يدي لذ ق هوس غن دنع قومالفدل وف ةنعلو زعم يحمل زو دعم

 معوتن لاول لاو يناتلاو نفوتلا لاو ميل لو عايرو ثالثو يت وعلا نع
 لورعممب انميشللاو لوهبملامجدو رار سرا لمت .ي اوميثلا تلك اهمشلا

 وم ثنو دصنئم ل يوسملا حلك ماؤها وللا لاما ل ووسسانإ هبوبشملا يو ركل بز واع
 90الز نيشان زنا ةنيساع نانو لازن ةيلع مجدل 0 ظ

 "الو اهددبو انعحأي ةطسارل انقاص ىرملا دنقلا ميسم بج 7.

 نيه ف ضو يفووم لزقو ملكها 0 2
 لعن كيئافاميتجنداملاوار هزدإوبلا هي ميلك تعاملت وادا ل
 راتوو :ةرلب مباوورانل علق لعام 0 1 ويحب ع 0

 سرارابوو نوعي شعاإلا ل اترابو ةر جت يكل ضر ان لعرض درمو لوف ينأك م 1
 ياومتوف لئلا عنو امو لاخةرزجو نيتضللا نير يم عمج يجز ايد فرم اكاد هيرب 7
 لو دعب وركد اكن رعلا لعن[ ماقالوا نيوتن حلل يل( روس روكاشلا نب

 ل ترمووتوالشم نكيرسسو لوبن بندالاذ اكن بكرا قشقلا كرس ال اسير دلط'لدتيا
 يانا اذ عت ديلان لامن لا دا هلق ب
 -- وح هامه ىشئضفلا ب ذو ملوث كياتلاول لل انباع عيس

 0 م درعا تس زل لاك بأ نا اناث تاع
 رم نو ممزوج يالاو عكس مصزدفرص ءونعوا وسال دب تيبعس ناو زيك
 رضنفن يا ميعاارط ملف نرعلا عند نصبح يا صمم الو ددوبسم باتكي ادبانكلا اع
 ءواوسو مدن: ذراعا امتي لظ لهنا نزولا لانو تقام“

 يرن



 نم تبحيوق ملوتوُح تي اةنيييييسترب نس نادت نوط نفيمالتمإا ذا
 2في مالو زب نال اب ايلف دلال يلوا نافل تب
 3 ””فلحلا مساعد ةيبملا تر هب ار اراوجاتْيامالاو:ميغملا عمم املَحو خان
 ل ههضو است رئشلا نوارلاب فون تيكا انور و نطاعلاّسْىْوحاَتل وشنو ءلضاورنتلا
 دعا ةمائرعلا يبس ئىئأ [يسو هرحوتد نيلا ةوفش عج تر نشلا انيبظل دلاو ىحابح

 + زرع نم ثيخ بعايحو رغانلاو بعايجؤبرائ هون نووي ك9 ارب لوعتسدوتوو مرمي
 ارش "رد -ارشلااعنلساسبشلا زال زيزو يزل ماجر انو ئزومونا
 1 لانو انلاوقوت تاركرم مفزمس نادر اونا عطيعر ةيبل
 كرز رشا لا بيش توعزابياثكلاب تازرالا بلطؤلضال الاتو
 قرارالأو َمَقراْرالا 0 اول ار وب نب بيب نيبو جالا با دربال نأ يابس نعي
 نوح يبي نظواوونيلل يو ةبيثك عج بياشكلاو ةروزمللا لا سور ارا لسا
 أ! اهمنرملاءعسس يح بيبش يف دهاذل اواهنوش ياس ونلا هل اَعَو ترد توهر
 اهو سيخلاو لاو موت ةلياعئمالون ولما ىلوال اوليف ئووحأ اومصربخر ر زعو ىررعم

 7 ١ عب فصلا معسم ُيِحرمأَعف وهاثلاو مْ ود هي ير ئزتلاو د دو ,لؤطلاو ْروناعازلو

 ىلا لاثو ملوث مَمْطسبو ل خع نع نَعَمِد اتكه وونأمو رجليك انبوادتيسومو او وروم سا
 ىادوتف رشا او ىاىمل ا ىساووم نأ |ىسابعمل اعد 3 ىنادارمن اةىيب نب حالو نصخناكات
 عب اوعي سو لاباس اتوزحالا لاو 0ع مالا ول او ىساحو ةنيسيبعولاو نصحر
 لايسو» يدها ليا يعم نسم در ات ورح نعو ىلبلالأ ئكربلت
 وائهايرالو اب يوبنأو ىنبعا نا لم ةالةيلنيث وغرأو لَو ملا ْداهاوهئعض ل احرم

 0/٠ 0 يع ب ايثوأ ةئورعوأ يشوف ١ ايدهلاعل اوالابج

 > 0 و يا ىضنومو امبزل / ورا 5 دو انحلت ١ ورابجو

 ف نا وعنا لامار يملا رو يمللو لااا: لراو سرر, هزه

 ا !:ةلمفلا ن دارعأ وقرار عطنا واولاتلا نلبنرادوبقحلا هئع
 .. بلعتل ونومورىراَصل اوس دارنا ارحإ هاذا ن اجو فوكس محلا مويس سيو ابأ
 ا/ويفلد هيوبيلس بعدم ل اماخ ملم يابكلا لا بْسسودعراَصملا نويمح اننا ف اشلاو

 ئيتكانلاانبلالنلالاتئزجم امين ةرمالاتءْنَخ نا ال !لصاو تمل متو ةط
 تروفامو سيلا نوخحت كلو تك ملف "هل يابن

 فو سرلنبأ نيلوسم نرصُج



 (ابرضم عشت تنااداعاشلا لولو ملوك لمتشت ب زلرانو يارخو ارتب مطضتريهلا

 يسرواعالا لعد نوليالد ل وف ايكي وهاشلادرفل ورح هذ اب مومم عمْسو عي اوك فلا يوم:
 اهزعتووحم نااعك راسل عام تعبا سانل لك تلاتغ ءلوتكل ف مالا سد انملا | قيلعتلا

 الف ياه ثو حطم لولا يسماكل او نسولوت ناك دهاشلاوانيبارإلْئ ءرح هن أيب موت

 |يحسو اح ايلعنارتش نارعانلا لول لوف ميصح َّنلاَمو لولا عرموعب غنم ا ا لخوت
 5 هلع اسرسبا ناو جباشا ل تيرا هالات الذاو انا 2

 شدو |اريواي يرنع ةَساحوَس ايميل ةجاحأي نفع نأ لص لَو ق جاحد

 بتجولا قدام تماذا ءانل الوفد مَلوَف جب :لكيدو ناس نا ضيا نر: |وتتس و
 انوا تماما ناسا قنا تغلب يشف كيلر يتورع تلو يا 0

 ارلتلصا ثيحر اف وهانلاو يدرتلعان اريررعو ف إىعلاؤنمتْلا بحثي ىحيردااعيلات
 يمان وم يلا نر ب ارعووول ا عين مج :َيَحاَءا جوملاو لَ
 تاوعامال محا يلع اهيليصاال نإ (نسؤتكمآو يلمع زبرملا نعول داعئمل لو لوف ملعلا

 وثعاوعوتول تيغلااًءاوروكرمطتش باول تممو ثيحئ د! قدهاتلاواوزالا
 لايم لثمكنلعلاانلإز جاك ميد امحوالا بجو لوف لغنلا عينص وتتم عالم مشكلا

 لسا اجبانل الا لعاّملالا سايق صولا نأب اوتو اوال بوصول ىمف نيكلع

 لعماطيرط كأوبطاوا ككعا دانا طش موف يكرحالزجأرلا لوف امان ملوش ظنت
 نيب اهطسون حايلعث يحن ذا ف دعماشل او لالا ئيبصنو سيل لاَيدوويسبلا
 ىناتسا هذ ىعروماال يأ يا ناومحْن راع وارمللانالَحْد اش وهو |جرْضو نأ
 صال لالا ليلخَدوُسسلال نؤاو يل اننرلوو ىف ةءيسلا| امل | ارق ميو هووبأم
 ٌلّسفلا ناب لولا طر كئبسلعلو نوطعمو نطاعنمب (طسوتل هه شلا اغا ندا نأ

 المتس]لا ناكولو قوق زيايثل بجاو ذش ومو هناقلالائالاو انلال ا ممشالالت

 اقيم :اوغ طلبو لش )ال ةذاوح يمال المل صتلا ميضجيزوج | متنكر مهو
 ْ فرالا لان ةنجلل لكخري كك سارنخي نؤا وعاعدلابو كيلا نحل دنزاب نذارغارتلابد لمولا

 لعفلال ميز صئلا مامر ياسكلاز وجو مىْم عووملاف كل ديك مس لو لوالارعق

 اهمارر يملا ن مف ندا بسك نلتخا ميبنتبصتلا ياسكلاو خولاماثميراتخا نكا
 الاو نلال ابك تلِخْناارملا ئعو نوملاب دوبملانعو نمعملاف تيسر الو نلالاب بتلك
 07 يجب هلوق لْيْمَتلاَس ةَنَسْحلا ا ةنرو صم اناوهو لوف اذا نيبو أن ىننب وعلل نول

 لفع الل منملا عمر اال بو هلو نينال حافتجا ةعبزككي الب رمل ل مشل غير ارخالا
 ثيدب مجال اهم نرسل ل احس مالل ا تانج عفيس وبر ناك ل عيب م ز نام ام تانبشا ناب



 مندا ناك ابو يجو اطل ةيبضالا ةصف انلا نآك نفر داملاو مؤلاو نأ نيب وجال نمسلاو نأ
 قتلا لا نيعبال ننال نادالو نل ال موا مالا نوكيال نانا لمعمل هما كب لو م دعبل
 ملوي داو دصن مالا نزواو عمل رب ذويف لاءلتلان واهات الابر مادمب |منوأييلاوعو للملا مالوةر هرم ارالاْضي سس هنَساملل و املو# احل أ
 لان ع هيززيحادلاوا ىيحاياك حما دا ولو ايزمحو اررعملراص نأ ىلارمالا كلا
 كريو ا لامت لوتكن ار ال خا زاجابومعسا دعب هرو اذا اصل نافامسرجا ارئاكم لسبال
 نأ ل ميو يداملا لاق ىف معي لاال يلا يتعب يلا تحب رب ول وف بنشر نم ارض يفالوسر
 يلا :وي وتحد اراولهناو ديو لاثالاو لاب تروداكى ب موعباعيردف دّتقاعم اى بري
 سي ان قجينبطعتو ا كيمزلال لوم ثالثلا تاويل غصبو نزولاب لنيل لاب عرمل
 قالا لوم مهدا نعمطالوخ لوال ا نيعتسو ةَسمرالا ئعانشتساللو ةيانللو ليطمتلل
 ظأتلا لوفو يرارلاوعا لام لاي ىحسولعمل خزن مو قالا تيبل افسهلك ف جباشلا لت انيباروكرملاهلا حادي وبر تلق مل .وازاكلا ناتالوح يف تلاثلاو را هنرسنالوكذ
 ىدارنو ا نأ جون من امالاو اى لاي نعمو اوعي هنبا لوفد وجاالاو اح عضو و ظصيارا
 قلعت يلف امر حري دسم نأ مالي ومو ةئطاعلاو| يحؤب ككزلى يلو نيم ا
 انئاوانروقام بسانملاو رفا بسام اوم! الشام ناكن اخ ممل وق سيل عا يتحو يتحع
 نمبملالل والا ف ىو عمو الات ىو الا نعم اشلا قو يلوا يلا يعمب لوالا نسلق لات نأ
 . نلليستسال"ء الا لوف هوجو هلؤف يل مد جدو ارماكلا نطتمال فاملا يدور خيو هدا
 دهادلاوليرستت رع ىارمالا تلميستسا هوب اصلالا لامإلا تد ايما از *يخملاكردأو | يعسلا
 قرشا عرايس ميلانو مجلدا ايست وبك رك ا ترغاذا تنك دعانلا لوو هوميد ملوق ةيبسوجيملاو يملا كردانا يلاعملاو كرداوأيق,
 دلدجال حالا ل زفوهلوت اهتتسناالاينمملاواىّمتنو ايف دهاشلاو بيباتالا إطأ
 كاملا لالا نيطلاو فراطلاو لولا َهْملاير اًمملاو يدوجَدِِنْعلاو ككت ناالا يا قللنر اي دعاشلاو رم يا ملوي نمطلاي|ديلتو أثر اطر امص يِدِبِبْبم كلوا
 نلمل نطاملاث ملو# لاما لح قررانصيوببو مدل لامار ديلتلادلاتلا الح
 اهامو حجترلتتلا تل ارا رعاشلا لوسكو ل ز#) نعلا نررح اهئايب مدتعت هلك لع امعب
 ركبه لجور نزتت يجو لطخالا ديجي طخلا يربو جبل لكش) تلجو ام حةلجدب
 ءالالعل ونور الاو لو بطلا رلالكسالا دره اطر دهاتتاو اولا ل ادلا

 انلالاتلمنلا يعاب رد نيحو ا نينميح يد دل ثرجلا ندرجإف ا ايب مونت يل يسيل
 يح نامه املا ف عرومو لوتعم يتجوح عراضم ا ماا ومع يصوحييمأم ا اوس مل ييستن ىو



زما يل ين
 ع 9 ع ل 4 لا

 هعوتو ىف ككوكشمو ةنرس أمي ىعم !لبفانايال ععبإل للا دم بين ايلا لوتوب

 كوس فان ايزجاولا لوتكو هل وو هه لل ارا بيسل ا ىفث عييبسملا قد مزلف تما
 ةييسيت نام نان مواتر لما اتوا سك اقنع

 ليكاعرلاو ل ايتسنف ىف هعاقلاو سا عساولا عسنلايرعلايءينوشو اتنعاربس

 هيجوبب يد ا 1

طيس ايلا يلا ان
 

جاةدوعوب ديل [رانمّولاَد ايجاد ضع مهمريثكل اقدرفنحا ا دوعل بال
 سالت لا راي

 ظ 0 يس د عر ونعم صوب ظ
 ان كروت عوام او رتالاما اناا عاثلا لوتكو هلو لع جرامالو دش لخاد

 هرب يم جب 1 قرهاثلاو م .ةيليلسان بكت جاانبل

 ملا احيرتسسانزاجلا تدل مهمينبل ل ير كرئاس وتكمل ف اب طسصنفرعايف و يل ماوو قو

 بلطي ىياوزلا ناوعش عت مدن مدل مل اهرتساف دم ادلاوزملا ننس يا ةرغلا
 بلطلا ملا لهل ايي 4 .ناللانيلط امزيلكمن متل او ملب لب لكوكى لو
 لوئورلة لاكش الا ةانلاراتسار ونال افلا بعاد ريلا نود يتلا

 مول اودع كدنل او ى هررزلارلاق نرياوع ئنابالا نط انيون ف عاتاسماتامجرغاشا

 ةلابف وشو زيدي الاعبت ليثقو يبا الا قطِيف هلاثلاو هيد / 2

 "مولا لل 6 هصوكؤ و 1 وك ةروكرملا تيلادشنا متلو هيتس كو

 كد دصم نون نا تعزرح ايد ف لسا لعن توكي نازل اطلب دالاد كلا لات

 ملوت ةوصنم أو جياد مول وكم لحأوي هير ا مدور فلا فم ا هم نما ايس

مح فلا |ب جو نر رعاعموانباهروب لعفل انواىطعلا وو خال ابو ضئولت
 هلوت اعل 

 تس انصاف انيناتامواانثد تنانانيتاتامز هلق غلا و م ائيلات



 زال ندويالو يلامترسا لاق مل وف نائنالا موعن وشر حب نا نكيال ذا لعشس عهاظمالاو نالا انْ
 ريثما 7 ينيب اه

 كاف انيزوهام كلؤف جاك ءركد يف نئدالا اننا عمر ؤعلا توثيصنصي هنال ف اًيتسنالل ال اخ مج

 توصل يرن | ناوعداو دا تلت ملو) يدارلا لو لع هين جوجو سلو ءاوجلا عسا عارم

 بهعرلاعو اهريبات صو اولا .... .. نيلاك هلو مايفتسالا نيرصاولا حافلا و



١ 

 ”ببواو لطلاريلعل هر دق يش نريركد ان لمنلا مزاج يلا لبقابو هداشنا كرا يرزق
 ءدلابع دامو غل لطلاب مدزجب باول يوم ادع يلا ةجامحل ليمو هلوث نيلي اركا
 يا لغشو مو لوقاماو الة يتو هنو بمص للف ىلا مينو ظانيلا هراتخاو ف وزح نب

 زوجلو هلو ضم مالل يول يوتا ييضلا ليرشلا يوه ءادب لقعامزنال و درك
كلل امال اكم تين مطرش ل مصو وتح عج / د 0 ا بوز بابتوؤلا لبا

 ذويجتياس

 اتبش هريس عماذاالا هزوبجال هيد رانلالخرت مْسال ناوبوعتنر انلالحن حسا نم

 بضنز امي ل محم لدرس 2 لا هلو

  ططافطعوا يعرقتو ةايعسيلوةلوقرعؤعب ايسال ا اعانطعو نيا ملوتل اباوح علما

 نععب نمزج نونيدل مس ل مله وحياتك أيوب لمل حبا علب نإ لعلوم نعم ا
 تستف[امل ئم هلل اند !عالو دوأرحرلا ثيرصؤ عار ذل اهم از جاولا لوّسر هلوث

 3 ايفحر لام اق لارل اميلي مل و د عجتالو ولا وومرلا ث داو حل مل يأ انور ئوشنلا

 ئءانتلدتو|ذمل ةرموا اهيل ةرمهنولو اد موس لد يلا اصلا دحاو اعليشو برم
 .ةدشلا خلا لاو ريلع هرمناويانالمول علا ميلا لانيرعنلاو ةيلسلا سول ادالا
 انلاتنكسو ةرشلا سوء رمز عجن ارمزلاو عينت يف دهاشلاو الوم نت لوعتسؤمو

ىدع ءوعم و مايعرملم لوو قو ارلاثمل و هروزملل
 مهي ١ سر مب راعتةحوزن وسيب يلا 

 ”دلافر زياسو ملظع كلم يف تن|اإ لاو عو اهلا كرف ئيحابوضن نيون 9075

مل امتي ةووهشلا ىسيل يلا بحا هماعو َةابعوسلو ىوززو
 لواوَاقرلا ىانتلا ن

 دعاشلاو ةأيكسيلل تلات نأولا ينير نييملا بحار جاوزالا قع ت بل مل وق ارلا

 هأرتنأ ئيزرخ كو رعم اب معو رصلا هلزئر ملاليزنت مر زويد ونت بض ثيعؤصرتت ف

 رعلار ليال ىملا بتاع اازئارتواتنكام هيضرامزتعي حفالولعاشلا لو دلو
 ىكوةنرل لرلا بتدارلا نأكساو هانم ركم بوت مجيبائالاو ميسم ف دهاشلاو لاوسلل

ال ئسل | يل نيراسلارثو | تنكام يا ميمرلو كولا مولا يث لوم ىلا
 يق ىلوكو اس

 يشمل اروبا تفاعالل بزييروشل لفعل ٌعاهملس يفتقد يا! نهال لوقو موف نسا
 متنييد تيطعا ليتل حل عْملقعا مير عاشل ارلجر مساافيلسر تكلا كروي نب
 اهرشداملاو اعورش نم ةنحشتا ذا ذيل ءايعملا» تصر أ تنانين لم
 اف ع انلالوقلرول وف يشتفوع تتر وكلا بزييام أو نيل تاذائنال ب رقنال
 ان يب دحسلاو خرل اب يده اثلاوبلب شبان هب اكدمعو : طرشي بالا قعار
 رم داو يملاب عمو اياعومرملسنل يقينا تدزحارذ ةريسالا ابويا سي
 هنمو | نووي ةمالعم هال نولمجينيزلا سو طل احاوارل 1 ناطساو ينل عب
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ا عضاومايال نويعل ا اىبداياو اروح عونراسساهمواهو اوس ة دشن ف نيعما ساي ةدنش
 تافؤرو عترل

رل اوك ر وك ع جواوكالاو هزعاو نبك ب معو بدع صيامنا أو ابوبرز نمل اح
 اباز موق هنادإب لح

 ةجاحالا(ل اهتخاالو كوب تزرثحا و قو هلوث حشن لا ون غلا تلو ناو يا اتا اكو ري

 ومب ناعر اه امؤالصا عداصم ا اعامل و حد ليزجيالالا نعب تلاد هينا ال نالزازئجلا ادري

 . و يدوب وش دومول هل بارلا يميني ال لوقو يدم ا لك امين املا ناتي

 منا ةنينوك يشي والاخت يلام ةيلوشلا او ملف ةيبامارتضالا زب
 يمس لعب يع, الولل عصر أموأم در ناومبو لش طيبا ىلا قيكمت ى ل مسوام

وامو اهيبو أموميو لمزنلا يعم نم ليغعيال امهم الولل عضو امو نومي ليدنلا
 هع ةلالولل عض

 يادوب ا وهو طرا يعمم نايمين الرلل تيان تاي اذ قسوم طل يمس نص ناسا
 ماج ميا ىف دنلا ناسا بس هانافواوجو ةيزهلا ةسدرال ا دزتسوم انو يو

 بارجلل ماهل ل فاثلاكرلسجاعهن تلعف ءلوث الشب لج | رسل ناموا قو زئشمعس
 أمعالواهرحو نا وال بال طل لمن باوجلامزجو لسوتل ايف ملومل ل ايومبو ةارالا

 ةفرط لاتفرا ٍموَملاوؤر تسي ينئككيرعاذلا لوتكو موف لي د وعازل امال اريل جالو

مال مف رمل اكو رماح مالتلا لالجن تلو وص نيعلا نت
 هاروذزلا بط دافرتسالا ر

 حتاابوبو :ىلت غجانل سكب جلنلاو لو اذ |لحئمددوشتلاب لالحلاوةنوعملا سو ةيطعلا

 اذاو اريغئمان قيمر نايا هلت قينعلا ةفاغ ع لتلا لبي نع تنل يا|همطيمملآسو قمرقإ | نس

 تلا انيارباجو هناي دهم لوو ملوقرماطاينرهاتلا انزع زترلانمزعلا رتل 0.
 ابار ميش ةامانسو ف يلكلاراونميناماسفل ملا لايام

 ةرحسلاو ةرعصو يا ءانقل

 ءلوثرهاظاشرملاثلاو املا محيي ممل !رل او اخ ايزي اح لاو لكركت بس ةنوتسلا ا ةانثلا

 ايناو تاتورهاظ م يفرهاثل ا اهنارماتو اب !ئْنلَت يرماةساان تاتا قئاولَوضو

 نابزال رباعْفادلُع ساكو وج خس عمل وثانلائابب او بات اعف ردايووو نابنالا

 ليتل وتو لوف لوالا ا دارلاو يمام او ايلاوانلاو_زونلا جالا رمال: هفركأثلا

 تلواعئل وابي وصتنرئو هال ميد دهاشلاو لو اجيال اكيضوي ايغاحااناتئاتناناتا

 اموهر ترو يهرزو م!" ةلالرلا نولس انوا يف دا نا نيو ريع هلو هتدرارعلا

 اماييطعرمز ناز نطاايلا ير ائلاو جاولا ني بح ذو لاننا صو عيون ريل ايمو
 نولععماوتبالاو يقاباع وياك يقلل لسمو ا اهنبالاوأ لوؤلا ل متل لو ومنا نسل

 هسط طشلا ل مملاأل لدا اوجيلع لمتل يال المثل ةلوعن اوتو طتأ | ل ضال
 ' وسن لوك واللا لو شن لع مل | لمض ناك نا ةلوض يف ملثم ابو لماتف يبعملا بسانيال نال

 'منا تعنت رعامسأ[ينم ناك امو هلو عموزعا' حا ناز مسا أهم ناك ملْوف لوف العب



 كك وخيوا ناكسو مل وق بغا ملول دب لشم نيكو نعشق لو كوكو عد لاضنتشا لولا ف عّبال
 وزع خاف اختل هِلوح ناطق مهضاذو | اّيفادع مزيلاور امل هاذ ينو كاف لسالقال ينحر أم يو اون ئيكألاو يدارملا ل اقع ضرع تاودائم ئيئ ديول لقتل اهنا ليلو مؤ ديره اظخلاو
 0 دا : .ةءاحيو صا بزعل
 ىلعررماررغ ئب ين اثللوركد ابل والل ليتك ةنيوتحرإلا ب اوبال بنل ليات

 2 قرط والا لوو ردارلاو ملوك هسه انجل لال د ميلعل ءام امه لجل ا لعند
 دفاشلااناهراا رمال رشنا"2كلص اولصتنأو [السوانورمتنارلوقو ملوث قشملاف .ظيلغ قرعريرولاد هرغوا للعنوان بش دياي مشلا رجالي ميثوملانل اورتن ملونب طا لاو أمجزح هب 0

 . قف هنا بام اياك جال هييوجيجو ملوي وحلا باعرالاو ظفلارورعل ا درا هيث
 هلعْنُو طرقا ةاداويئ ات مدعلىان نحل ىزلاو مل ف اين نوكب نام لوب قت يزج
 ةيينسم موب يوزب هريقنلا ليلخ او ناس بربرحوب هسيوطسيف) ريع ملاقربرحالو يلام - تباضل لوني ةلييسم موي لملخ أنا نادر كنز لوك لوف باول ف للا عع ضف الضنل
 لرنلا ةادارتانل فن ننيمل يذلا جيلشملاوىب نمو ماب قنا املادة ضرياشكا ينل بار عمل جو ابايثنم نيالا لنيل عب يهد يدل لات نيم يائعو امم ىبرعضرو ملوث دحا هلم مر الوئام الو لو يف رهاشل او ةعاجم يا
 طقيالا ناي نمةعيطما نا كفوط قول تلتف زلا لوقو ل وت هزل ههاشل :يلبع ١ سلع نيريرجل اق قب كوحا حومي نإ لنا عوفاإب ىسباحنبا نها ايزحاشالا لوقو ملوث ديف
 ياّمعيطمتبازلا نال ىاائاةلونوليشروكرل ايل لجو باطن و يلؤيملا بيو دوبا مل أد
 هيرب ئغون نم لوم ىلا اه زن ازحخ أ نوجد لوف اهزيوإل يااص_طرال ف رهاشلاةطاططلا هول
 ليشلا نايضتتباهتازنت انوكو لفن لوالا هوا ةنالثب قيرتعميد أملا لاق انعم
 التو لا كمتل ا ضال لب ككل ملو اقلط مائل !بماملا نات اراوجد ملكها ظ نا قالا :ةينمسا تدلع لارحلاونو اوت يضويسصل متل نأ يوشلاو اذلاب ن زنق جاوا
 ىلثملابجراتلا نبع زلا عانتالا لب اتمفركذ ز اول ناب تلاثلا نع باجيو تلك يجآولل لاشوم لب كرك ى يل ى تفرض يل اهل وضح[ بي ناك ايوا لثمن ثلاثلاو ةيغاكلا جثيو ليسنتلا ارحالكقشمعملا شوت هرانلا ف مهتوجو كبك ةيسلاباجسد يف ان ملوتكورعوو ادعو هددصم [واليتتس ناكادومواتل بهار نوب هم ٍبوصا
 برب انووتسوا(ىسق نألوا يداوم اا لاق ناو | نلو |امبايبشنمو | ملوث بوصول ام قصي
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 نباناسح نجلا بعلاق نال وساد نعشلإر شل اواعكّشي مدا ظ

 .ماقياوحن!|يلعل ريال ناد ماةووعات ميزان
 ملوق لاثل ابرد يلاد اثنا لغاتل اكجران) العلو

 : أودي ملؤتاذاهاوانمووودو مضي يدهاشل اضخالد ماقام ل رةذيالو هوزد

 داملا لمد اغسلاو ميلا ةئظلاوزيبق الضو هتخداسياانتتش هَسْسَمُنل اياد دج
 طدلا لمنع طش ئساعدر كت دقو داذصلا وشال وبزمز وجيسالو يك ريدلا هب تتويأن
 يقف ناك نايوفسإملاتآنيتلاةرلوتكم لوف (ينالاراهفجيالمن ايزو نا ةادالا نوكيا
 قببسعبو يدلحط سعي ئبالعب ف تيل مل تل اق ءلبقو ةيور لاك نأو تلاقامووم



 ةيولان يزني ددحاو ييسر يفسد نمر هئساعو أضن ةروسيم نت ىرئاه) نا ام جاخو نؤحلا

 ينص ةروسيتورنولا انمف أه تدارأوالعباع مف وطعم: ةجاحو يلعن ناوي رْمَملا ال ساو
 رع ناثلاو يلوالانا باوصو ةرورمللايلاو ..سشتلا نزجْومو ءلسا سولو ةجاح
 3 لرب كرر وايتدعادلاو ءنملبَسوا هب نمسح امم لعبلا نا ناو ىلوالاي وي ووملاو

 1 "«للوباكانسيا طشلا باف يايلن لنستلا بارو تنيال و نسد ملف: نا نيمضوم ا ف نأ
 بم |وييؤتتكا امل ونمو نال ع اوان ى ان اجاننج اكمل يلصالا يق ممالل
 ااا عمل ا مسقلاو طدلا العم الل بليا قباسلا

 ا ل اور ةملامالكل اةدعرتالوا ا
 كلو غور وممععىب ميلعأموامو م تس اوك لإ ك0 2- ابجاوىسل كلذ نا
 2 نادال باو دنا يم لمسنا

 1 م مو ماللا يلع ل ازل ارسم اهسّتلاو طذلأ عجاف مال اد
 لو ] ف ايلا نزجممزجلاباتنلنال# 0 سارا سمسا رات
 عوسنئيراحبلراوادايرغلا يتلا مااقدأسم .وبل هن وحاسن اف نيلزحالا
 رهاتلاو مسرحا ق وضل ةركس ل مسعى َقارما اويل ام ايل اع دي ايرعص اناث رغوة ةورتو

 انطعوزجلابابرعاو بكر رمل اخوياي ةدش افلاو لبق زلال ظ
 : ايلا تكريما ش ملضاايل امش يلا ئاًصبرعأ لوععم يوم عصر عالق ةقل ماناخلو صاع
 باول ميجو انلابّنوم وسلا راطرعا تانئبننازززلا ةع أو أو .:ىفلاب
 نوكزنلا بجو ليدلا بار ءُمْوَحا دا انهنأث باول سز نيب ىستلا ةلجلاومل

 نالجب باول بل طلعي تيدالم هيل سال ارث اروبط مدمل مب ان وميواانضانطرلا ٠
 : الايد قو ل سهشلا هريعو طش لجأ ىرل نزحا لو ننلطا اي تبثلا
 17. دسمك # (لعامؤ م أمي اوجيانئننسالا نوعْتن نائالول ول وع ار اريحا
 ةيظشوةيروصم ييرعإلع معلا قول ملوْخ ول لصف جوملا وهو يدإم ا لا انيدّتصا ام
 هسار مولان ل سا لك يحول وكت ارت رتا انوكداز
 قو ِةيَروصم اى لا ةمجار لام طايل ياو اثلاي اوى روكوم ا نيسقلاوحايلا :نىجاروأ
 ,نيوعلا قوام اسواسماعو اسإر موتعبد هانو رمال يحال ل يوطق داع عيوتسلا كلذ
 ذو لوصوملا باق ياابحر كد م لنمو لوف بللا حشو ايتن وليلقتلاو ىلا

 يسال تيلي ف عيدا اماو ملوش روكرل ا بابل يف كك 1
 اييازجتميتداسل انجل بانا ندديرب اذار هلو جاتا ونيساكة واتتمالاو

 طول



 ظ

ْ 

لابو ساطع ءاطعال هبز لاوصيملا كروت هضم ا نال هل كد امي ككذ نيت لذ يا طفلا
 كر

 ؛راسلاو يفوالاءلوالا حاتتمال سان نوكين ا هتوبث طب اسواياياثلاعانتما طعايتلال»لسالا
 ل دنج ير دوؤعتلس ةيلينال ا وليل ناول ع اثلا لوتو ل ”ق تخون ووالاب

ل مث عنب لاق لوارما لاخأد يمن يوب ونعؤمشس
 37 نايا نوبرصبلاو هبوسس بع لوازتط

 1 انلا لوب تنام ءإوث نارسماكلاماطتنالر حلا جانيال نا هنويسن برم نزلو

 ل سمس ناناملإب يش تنس الزب تقزشوليمملاو ةيمسا ءاجيوطسو تاي! كانغ

 ةعانشب تلسرايليل تيتو عاوسو جوللل يوميات لاق يسن ىلبل ىشال لوف نسا
 ١" دق ثيحرط اثل ام يمو ةيعسا لجل تلضورقو ةيلعذلا لاب يصح ةيضِْصَع الخ يلا
 (اقدوعبلعمئستيسساامئاولورعاعلا لوبد دل ناثلا ىأومي ناك زفتلاذإ ةئاقلا

 ةحلثل ميماقل اا شْخزلا طعورلا جو ربع نب بعل ثبماوعلاوبارلاخاعيدوع دواتام

 كوت اوخا هْنأَم توملا تيان ايحئاولو تلا لوغو وف ومن يادوأتو ونحدل نيونم تين

 ةطويلاو نينو ع يذلا راتلا ىنوملاو ! رجا الوماو رع نيزوعدلات ناودعلا جراقلا

يرموا ايلاعئاينعملا لا نور ممايل وحرب نول نابجوو لوف اظميذد“اكادو ميلاويَوْس
 ا

 ىلرعاشلا لوو ملوك نما[ النول الب |ليعمو ءيوكءلوق يفانلالاولبق ءزاتخإ ماع
 (اتاو ةيروصمامو دامي دهاشلاو ةزعشكم لاق | دوجسو امكر ةزعلا و زجائوح د «نوزحمسب

 رست اي ايفْسنأكْد أو هلو تزولل ةماقاو ايس كذبا دا زلنساريمنلا ماس ةعل يقر حالا

 الغ ملوك الول يق وسم دك ازميلو ايلا ايفنم اينابول باوجتن وكمال ذا حاصيا اهؤنلا

 لالا كبل نينا عاشلا لوقف هلْوف دكة وير هب اونسوب ملول باوجب ابل دب تروس اناوق ناولو



 عي ائتلاب لالزلااكيداعو كوع د نوي ةداعلا صول انه بلطلا| يلازم ا نينسسلا عدلا ىل اس فولت
 نامل ةييضاملا نين اورعرلا نلاس ف لك ناوي ول اذاول يف رهاشلاورعرلا لاسفل هبحناع
 ايادويكونو ليش نوع عضوا لاقل صنت راما ول وذ بولو الولد أم | كسبوبشل قبلا
 كامل امنا يضومر او[ ام امسا اعينو انزع نام ناو ايس نم كيا مهبل ووم لوف ابلاع ل يصنتو
 . ريا طش لضو طش فرع ماقسماق هنال يئاياعت دانح لاذ امل وايل ةفدارس لال
 وكول ليواتل ىلا جات يلع يلع و ليش ل متو طر ها دا ماتم يات احا هحَملاَم دول اد هنالك
 ئيةسا نري زاب لاق كولا ضزعؤاروس كلو عيد لاتقل لانقلا امل وتكلف
 يا ىكاوملا ياست د محاله اما لور و رعوملا ءاخو تنيبل او سبع ئب هما ىيصنعلا قرأ

 سالي كوهاشلاو ةسزلل ليلو املا ايت وبكل ا موملابو بكوم جتيكأوملاوأتبجان وايش
 الن[ قدؤملا لاا سدخوي اهولتولسل هل وق لس نورس تكل يار وصم اع بوست ماريسو
 لاق ءريع لع تداكز جيو لمان ماعطوبز اما تلقولمدحاو مانيلا اهلا مومن ازرب
 رمويلااباوعطصان:لول مدمس نا ط ثباعو تناك االا مان ل جانل وام نيب لسعنالو
 ةايروب نبال هن ايضتم إل اهي سم طرشي عام] باوجئاك ناو هلوف | ذر ان ددا لعر
 قولا طلال تلو امال ةلوعنمل لومنم او لام ا هزنورملاو قفل اب ل صوف لب لاذكى بلو
 روباسوبرتابكاراناد عاتديزترارلا يفأماو بهذ ديَرْنمريل!اناوعكل دو يدإلاءيلعمبت
 .نوكتوو اهائرصاق نوزج ا طرل ل مملواانال مل وهم يولرما لوفد تصوم ابيداتامأو
 ليئلالاشولمنلا لزعملسنلل لاو ضاقاوبز اماوح جراشلا لوفر اذل اوم ان ءاومم
 لتلعب لسفلل لاس منع نمعائارعأم او ملوتو ِبراّصاناَت اوبزاماوكلعتلا بش لوعب
 وزيلو/و نرانسللاما يا يمال اكان ملف بوصات اويزامااًسيارلاشيو مدعي متل رستم
 - نين ابذل نإ لخنللاغبت كر فل ضينعقلاو امكرتسو لوف مل ورع داالولو ميلع .اد اجالولوخ عوتنلاو خيتوتللاعتيماملااينالد ادا امأ يصأملا ظل ولو لبشتسملا اعالخدا 11 اهييةنال ريزدعلال اعتسمالاو ملول ف عرطظنك عم عنتم مالا ناره نمل

 عييضاوم ا نيوبإف ئعيضحلل امي | دبون المعيد]لال اك ىو ص وعلل حو وك
 ملف ءدويد لعّتفلععلاب صاصتخالا يا اهتكر ال ينقل تاو ا حامي

 سائلا يكل وذ نيرلا [ىووضتملااللعنلابىماصتخالاق سِيِضَحْلا ورب طلو ةيفاكلا ةيشق
 ايكعدلقنو زنرطضدحنالا ملصا نالا اع بولقلاو مذقتلا هله سوح يتجاح عب نالا
 نول لاحول موتنا نال الحا مدل الع رعاشلاو هت ا دا ا يحلل حولا تيل توفر بنعْتلا نيالا ورمل ةنارقيل دال انالاو كاف لكن كل در هنوكلى لذ نامل يحاك لبق أمم ا
 اتي مساوعب تبي ازحالا لوتكو ملوش ةجابفلا نع ديل اخاونوكرتلاح يل احاوص د ولقلا



 2 ك 1 0 55
 رعاوتلا 3 نيو ياس نويمومنلا عت ا وامل '

 كإانيا رمال ا يروم

 1 2 شمت امأو

 1 110 ا
 ْ ا
 سابلو هنمودنو تيضديروع ةرأد لإ مساك ريع 1

 ءريز ولا قل هيمو ويفر غلاه ترحاول قالي لاعامالو ملوث يخي وتلا
 رياك خم لست غلا هابل يخزن بالعسل يزلاعؤس يتبلاوملاتوم ٠

 نيايج هج تاو د 5 و ف كمين ىَز ٍ

 مضوف زل از وحي يفاثلا يف وب نمش ىل ونيس ىلا م صدوعو 0 و ما

 ازكزخاتلا لوف 0 ل

 اوسلو ينج وج رجب كونبا + بان عيه معتل
 0 ظ 2 5
 0 اجي لو لمآ ضعب ياو يأ ى حا ا



 2ك و هلوث نأ يب داو ةركو نال عوّيبوأك يرش لضانلا نيبو انجل اليَميالنموَتلا نبالاع نال فاشل ادور انعم يدا اتاك زهر طبرخءاتمتسال زوج يالا هل وفلان 5 21111111110 359
 0 ةبيايارسن ووك تسيح دما بسلا 0 ريع

 را تما 101110011010 ايناس ىولاليتإ 1 1
 5 200 ا م ع ْ 0 رانا ب ارب بابيا
 < قا صو هويام ضعي رضوابخإلا دازب ىلا ىأ
 يجو اهل لس عتسالا هلل ةيبلطتلجإ مسا
 دالازوج 0 اب هللا 5 ىرا] ام ىطك ملت دب ى ماه يزلا تلت وبر نع تربخاول نال ور ميد عمو

 0 4 5 ب 3 200 . عا ميا 1

 5 ملا م لوعكة و عزصلالا ثراخيال ماللأ و لالا اس رالاعلا رح وخالد م اخص نب

 هوجو ال ال 0 ةزح االول اع وضيلولا

 وللا ناتنالاوعذال نكل دمرعو انلاب نايتإلا زاجل اوس يم تسب هعتنأو اص وك ند مو ل. روج جيا تاسع ال
 الاطلال وكر مبادل الف ايس دووم
 ذاو اجزبريتل عضو ان لاند اعل هذ نحنا نب ل

32 



 . لسالا يهمس م هري اطر ىواوتلاثلإب نوكيّن!لسال ام مومو ٌةمازو ةزمزكت اعاعبافسإ هئاوخاو

 عرتملاو] ئدلثلا يباملبالائ دولا ط عير ةىسنو دوز تالئول وف همي منتسلروملا عم

 ''دعاو اوسلو لاجرلائ عيلان ووامطعولاوداو اذا ٍشكلاو ملغفل نعول رعاوإل 2 نوموفو
 .دلق ل اتيياعزيرما عجم ا نام هلو العوج ا لات طهاراو طاغراو طعيزا مىللو ملغ نع
 ددعلاريلانانينالث عيممتلاعمجاما:ةلعتو ةلعضاو لامماول شا يو. ن0 وهما

 دالبن ميمو م سلتلع |انرواجيوا تاولصوسمو تاوأس عبسو :لكلا كت مع نأالا

 اهالا وجو نعلجو يا دراي و كولفل نييم ثالث لال لام ملوث رغو يدا اد: الع

 عر يحن اكو ةر درع دو وعم او در علان جن أنف رف اثلاو لولزيلاّ هيد اتاك

 لطحن اهنكلو هب زمن امايغ طع نوحي اله الز وعل ضو نات ظ تح
 هدحاوظ فلم يأ لننلب بلانلا ف ثيئاتلاو يضرك لار ابتسام لَو ةلذدالا م ةونعو
 لك نكل لإ لينوَحو لو ضو عب هز تحير كذ دقو ر ابتعاب ىلعتم بلاقلا 3 و مهرج
 لاَيملُم هريصرابتءاب رة قسئاملبهانعمال رعاولا ظ يوب ميال نال صاحاسرفأث قنا
 دوت كالْنلب ةوسدإملاو هوبز الث اصيا لاتيالو ىازسرمل أع لوتسال تاهل الغ

 نابعأك جوخ د.الث نا تتكئمنو يب ناكذ هلوقدسمو لوف دحر تح لوس مإل
 اسنلا نيرموئسلإب يتلو صو ثالث رشاش او سرتلا حلاوة مبزوإ نيرعرلاتروعسو
 لوا ءيراكزمعم او دو.يللاهوثو وبي ئيح ةيراحلا بعاكل ار عقتمو ىايوام هلوتض اهو نينو
 يبئ اولا ملاّعثعلا اهليأبف ضاكرب تاو نطيل هع هزعءابالك ناو لمد موف رنام
 "ليلا ن ودوم روم نعبلا نال با غامايتملا ناو طيطشعا يق دهاشلاو بالك
 دملووذ ثالث ئىشنا مثالئ_ءانلا لاق ملوث تيبل م ليلوب ليا نا نعنطبال !ءىضكر نكت



 اها بق نك ثنومرنلا نال نضال مايق !نالو ستان الث يف رهانلا يف ايعؤع نابرلاداج
 هايننم بلت نلركو عبر , نعل دوبل سايقلاو َه 17 هارلاو دوبر علت رسكع لاو نانشاوهو

 اع تزغاتوا نسل كن لد نانا ينسملا لعل ادريس دوعل نيبو هس سنان موق ار اوم
 ظ بم بوجو يف لاخر يملا اننعابمت تلفت !ؤ)أمن ْىهلِع ميمالك ءائا امك ظفللارابتعا بعت
 ام لَا اَداورعل |ميلاذاَسملا !ق ماع نيءوازع نيِبَقْرل ام لوتس نأ كلو ني واسم

 ةلاحور 4 ظ ناو لسفلا لا «ءرابتعا سور مولا 000 ا
 : ةيومئملانلانلا زج الث كلَنعل ويعمل وف ماتنلا

 لالالا ويانا الو درو قرم رك رمل ايرشكرن رضوا ملا 74 ميج

 طن لابس لاو لرانلاف لي يتسو لص تيان ويصو مت دلش ا وزذساهبددحلا
 تالف ملف هلل شي جالادترارملا تيب يف جراشلا حطو هه ظانلا حلك أ لاقو يروكلا
 رروانغلاو ةذاذلا بعد: رانضلاو رسما به هرتاماغ يامّنلا شاعاذا كر اعلا

 نمل و ينوعل زج ش وحامل م اعئىبامسارتلا ىأمأع ننام فدع اكل اوانال اواتفلاو لب

 حام درعا سال ئهرعاوو لما طشع راو سال لعشاق

 ونقل ارختد اسوا لع انوطعسو ةبكريدما ل هسيالو ع ةرحاو هن لادن د
 ارق ابر حا لاير كرا ف نيمل ا نكستدت واني حفتر الل نيشلا ناس إب لوثر [
 ماتلاو نلالإب لوالازجلا تبان نام ةرثطغاكرجا من ةحدحار ظقلب اكول عرحا ق رع وبا
 تيتا تبل لراعي لوا تلك اق
 : حسد بييبم رج يوان ثينانللايلك ةميسلالب
 ترهل هعيص ( اماعجوزط دع ةناث مانو ”ةيداحمي جزحوحا) ىشكوش ابدأ وف عَ عويس يننأع
 دويشملاو قلاع نايس ب نأ 452 نك: ناي ايمو لعانلا سا ةئيصاعام )والميت يورلا

 0 مج ١ كت مهل اتبو انما ايجات يناثلا ب ارعا نويفوككاراجاد
 يود قلطياسب ناكر يناتلاات قوس دنيرجلا قدولغءلوقب ظلما اردتم
 د ' ظ ظ ثيناتلااليتانو ل غلاروص لاي يدالاو ّخالايَع

 1 ول فاما اهيل نارتسؤ خوي عير بكرت هل ملوك
 لا نعزحاتسومبو بكل ابلاغ نيروسلا نرتب نان اع زموزلا بالنعال .اوإلا
 رطل مى 3 نير رال تارك نلت يك اكو البا قينلا اهب, دلو ةقفر

 0 لسلك وهل نشأ ةنيسو ومايا ةهارأ
 ريح يملوت ع 0 بح بيع نجمي جيسيكا

 0 ا اطابتلا لي لاما اطابسا ةزبيتت
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 هر زب هيلا 9 ليتل تيا لعا رتل هلا يطببرأو ناحل ةلنتيلامايقؤرا
 "2س يف مد فد دحوم 4 بف مك م مك أو

 ةوشع ينشأ عانمطتو ي سلوق اماو لاق فيحة دريل اماشع نير اش | ىزلاومبو ظ
 ناووغل !ركول انماط اس اكول ةقرف نشا ةوزحزيقلاو هع لوب ايساناطابا

 0و ةرصحنو نابجاركد كراك ثياتلا كح عامود نا دوما مطب
 هياعر نيئلارع بع تعتاد هين هن | معمو نابعاك صوت ثالث |

 يغتسل و :ةنزاو لومتن عملا طول ءان زافاحيزد ندع يتعطل لعل يشاع
 يو كيلعب يفاكزعلا هبي يا ئل يالا وف الك أصر لاجحِلَعا ميز هر شع زون عونا نك“

 لاو كيل فاك اكلارخا يق باودالا ديوس حو عضوتلا رابغ هل بوبس لاق وتباع يلا
 نينثأى عالي اضف ايالدنالدحلو نيب ملاغأ تونا نائم عا بيزعلامتمإ وف ةيدر نوع
 ةرشع حالا ةيداعو يداجإ و تسالو ملومدووب جر اشلا يلع س 1 اا

 ىلا بهذ وروي نمو دتفانا دبي قجشا يوت لاند ّأوحإو نيذععنو|
 مهل صم هيالث كاثو ئينثاناث لوقف لاعاناوجيلا بلعُتو نطقو ياكلاو لوقوع ف

 ل ىمم بلا نال هجرش قل ان لييشلا يق بعد ميلاو ءوميانو تلال غنالو نائل اتت :

 هيل وف ديؤع كعولل كر دضريقاني مو رشالثلا تتلف ود يااعض يفاثلا تنك "دا نيلي تين 3
 0 انتنكا كل مهلا وتلا كلما ؤل لاقو اللا نينو
 .رفتلاو نيوثتل انوع عاف هل وك انيرأننخخلانش هللا تيدر ل
 ظ ل اسما تيتا امل ل

 قلعتم ويشعل! ملوتو تشل انىلمتم دويل | مسأ ساوند ىلع اذ نيونتبوم علا اعأن

 دأعو مم نتن ىْزلا لع رياك نم ننتقل هيلا قضاخ يف الاد لانو هسا

 لائم لغايه نال اهتسازاوجريم:لدرتناو ماعم هلو” يتشارفزيضامومو لوشرلا
 اس جيس يذلا كل لا زمننا وجل نان هوماو ات

 قس أس ايف هر اهنا نيمدتنملا دف ا
 هدب بسنه انمالا طب هوزاجا اما ع تع ثالث 0

 ايتو امهم 000-00 ْ ةماج سب هناا نسل سلا فصلا اتا لولا

 7 ويح عك اذ

 + ١ بيسوع ب دلو هيو جو #٠ ٠١»
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 لول يالا يم جانبا للاكلات ذل 555 :للهوأن
 الازم اعوام تايجو يت كلو لالا نينلاو لدا انيدسسلا فون ثلاثلا عمرا يف
 هدد ظ بكل هك نامل نيو لذالا نننايناتلا | انبات 0
 م نوي لااا دهنباو انكي ديو لاق عملاحاع هواتب يف يامل نيَقَّرحاسر وم هنأ

 الالع|مسالالغو تلق سو يووم راس ايزعاولا لوالا كلاي لع سنت كيا
 هيتستلا يالا اتسالابىسلياليل هزم ءايقاب راتل الس للان !لاّورجلوالا
 ظ . جرت عرثع ةوحاو عرشعرحاو لات دلي | مؤحب ب ذأ مكاو ايا هرمزتلا يطعم ىلا
 وغازات ودم مانيلا لسانا ماماثس اه لدا تاهممتت ةدانز
 1 رس ل يمد بوصول ديتم انعم فال ويذبل ةدعلا علمتسي
 اله زانلادلل:ضتْئال ناين يزل نارغاظو تيئانلايف خرسع
 يدعوا اا ودرسلا نافل ير كلل دقو فدا وني يشع
 اؤكد ساكو مكليبسلاو نكد لاو ةيامالازديمولا ةرتتقل وعالم ئثيال جبل إىل !يرلرلا لات نيم ىلا يانكت | مملع ساقو ني بعزشا عك م زععب د نآالاميانو
 اءاوون لعيلت بر لعل جلاب ةيرذللاءاد اوه ةيساينتسالا اما مالكلاو وس اميلكل هاذ
 بوصول( امور نور الا لل
 نصح دون لو كيذن يي اور وُخ نوشوكلا ىلاخو نينرعبلاوعاسور
 ار تدر اذا قكاناذع مو تاعاجل عل اولا ناكا ذا
 ايليزأتل رت دع دلزتما ا نحب يا ةيرئلل ماعاعرو تضاماذا هلو هيرب ملحانيا
 دلو ملول لاب يباني نود اينتمعلا ةزرفن هنو وم هلك لزب
 وق ديزل دة ونمو امش ل هواش يزل زعتالبكملا
 ري تيار ةارما# ملوفرتكاو عمنا |ىىسوياثنااكرحا ومد ةرات ومجرور جلست
 ميعاد نيِيوكلا ئلتنو:ةيم|ينتسنالا باك روم ميما نا يف ازدلا بهم دول هخاضاب
 لاخوربوب فدقؤ راش ةو شو ملول وللا كن ايناس تاهل ذا [د امامنا
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 يقدم اهلاواريوج ذيج َىدزوملا لاق كراش عت بلوف اعرف
 7 ميسي هدول الا بيبي ني اا



 لوفر ها ٍةدعابيلح ناب نم ايلع شيلا نق انلا ينو عيرشع عج نر اشع كلين اعلم
 الوم هلل نون الممر اموعنتن احلي دعو عزت :ةماولل بو لاؤبعلا وتحل ينؤكوي هلوتك
 :نغلا رج بجام نب لستم كي عالوجو ملل نونالث يف دهاشلاو سا دومني ىنابعلا [ىهل اليك
 لئرمل اد عيغوا توموا عوباصدلو بهذ يلا ةقانلا ل يعلاو نزلا هبشي وزدعو بكمما

 مآ عاشلا لق هيض ىف هلة ركدلا مال ايد يسبرل او رملي ثصرلا مالا .لممملا
 ومان انسو لست يا موتو اس يب! ير عير ملا اعر اًعابو وحجب ضال | ئديود [واناتنس

 طلاب بوصنما هزيم نيبو ان لشد ثيخاهروبامعم كيف دهاثل او ركوم ا ةيراحيفإ نبا

 ئيطلاوغو ارباع ل صاودب حور اشراعر ضرح] !ئم عنتر .وطز رول ئانووحو هتيسو

 يق لالا لوق هجرمو ملف ليأش لسا كا[ لحرف نؤحل(ل عضل يعن دح ضرالا نم
 نباص ثيحملو| يف دهانلاد ى هزه املا عفانوجام ةعيسدل ارخص ويركب وعن
 حان دجو امووميو خيطعل اهظعبى أ ةميسول ازكمو اسوم و ول اقفل ميشساعويمو ل

 مبيد مولر إل لان زم ١ 7 اوق ىلا او ميسل تاغ

 هوبا ىرلافْزَعملاو تلا بش عزيهو يب لص ثيحملوا ف رشاثلاو بر نيىسالءاق

 وهلا لصف ذاو مل وش ىسم ملا عيضولاو ناي هاوبا يزلا ميركلاو ةييبوع مسارب

 ةرحهفعيف لوطم اذ نير جذالاوالومسزورم ال عنلا بطحاء لغزيملا بسن
 لومفمى تْلالبل ني ناشالا بجو دعت: عنب اعزيغد هيلا[ لصفاذاو لوعذملا
 ةيوعا فضلا انهن لو دبرف نانكلطا [و تانيجنساؤلرت [لاشرلو فوج لحفل كد
 . ملا لمحاراتفالا ئداكاال ذا مدعاعالشن مهبل انك اشلا لو ياك لوف ين
 أري [نييلض تادهأثلاو ابوبوا لس [يانابز نظواروسديرد[و قاطتلا

 لصنلا عيرجئم حل اع ءرجرؤل انى عاق هنأ اعاضر زو عوالضم بشير وتم آو ةلج اب ١
 نيافرعو ملوث ر وهلا وهز ماد احلا طبنيإّةحامر اقتئالارانمالاو نيحئممب أو

 ودعا زلو ماو ىالج نمار ورجن نيازي عيا تكاد وويل وفة نيوتيإز اوجإتا بوست
 بلعا ىمتعلولاناتعورالصواهنكعد] فلق طرا أ اسؤل وصب اَناْرك
 لوتتسف ميال د يبال د طتف ين اتويكوت و بارع[ نمل اما, يف كي ناب كزحأ:منعل هيض ير كذتو أ

 : بلح انشواتاتاءاواةأما تمام ل تنك هباز لأحروانالعرو الحر ماقءلاق ني يأ

 هنهلومسما ف كار دومومميفخ عجو موق يف نمبخإب تنل لو لابلا ناك ىنرلوتب
 لوتت ميمقسل امهيئصوب نان أحرؤخح ميه دنع لوسيا قمري نال يا رئصول اسوا هلو

 تتولا يفالتفل ف عزم منع ناوملوق تاامان لوض سوو نوهت لاهو

 دوال ابو ا تبلجو لكى كع هل اهياشبر وينو مل احل ةمصيعو ليدلا ار واهم عزك اهلج عا

 ظ
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 ظ ليي ماقلت اتت للا اا ياك يزال يقتل تاننولا نمرلا طة صاخ
 ات ل لوتف مل زف سرا فو انم بنل يف و وتماسو ا تاتإ ماو| لمادا لطرد نالعروا
 رب يبس بن هيض هوبا نلت طا انالعر تاز لاق نلو نملك
 ْ ا نعد ء تاس تعبشا م تاكرلاب تعم ةياغلل يطول ا لاكواءملاعابتا نونلا تكد
 يب اف توياو تلا اقول نبا لات و ئعبشأو ءانل ]لروحي هيو اريلعوقوتل
 اهينمالسو نغمات لولا نيمو احا فر | وذ لوزن نكس ملوتب لوتي ناولوال 11 ناتلتو'
 كلو واوا جرن زو نلك اوفي دلا سم اوت طانلا كذا ةنانمةرسني تيار مل
 00 ا اوعتلتف نيلاولاتف نا نوم تلف كانوبارعانلا
 وك نرافلا اع بوسساملظو ارا لسااوعونراشلا مل نيرهاظئرماتاو تلا
 ابنااول امم هريرع ٍ ءرل وف يسع اركذ يولا نيمجحولا حنا يال ضوحوفوالا
 مق يطب ديدن ادارات ساروا وملوك مناد وممتلَخَت

 يالا نلمللاعيارم او |يز اكمل حانت اتمتتتروكسم اب نيو يأ يف ”ةياكح انيس
 مي كلان ملوق انه رانلا ةءابعئلجاديز اجنلاق ل ديزيلالو اونسالو
 ايتلاو تلا ياتلاو باءالاوملاءاوكملاوانم باتنل ريال جيمكو لاو يملا عربيا
 وصوب الدنس عاج الوم دألح تابعت جوا يدعو جبسم

 ةييلا ندم مي ابا هع عر يو ١
 رباواركاوا يال ةرتفي صو ناف لوف ارميواوبزت نمارغو ا

 نمو درج لب طغت لاقول مانع نم ئمو يأ يام 'ةدرجي ةركملا منال كيب بولا نير ملوث 6
 2ع طي دار اان تلمح حاسب نا نيكلباث تيجان هلق ند نالوا
 1+ اهياءا يافع رظنل ةياكج يا زم ا مالا :يالمرشإط بلوت: ل تطبيع

 "هيب ل ةدرمملاي هما همدمداةروصتم ناو يكو موف تمس ءاتلا :
 انلاز| نوربلا بعزم « تت موجب هدب يدارلا لاق قرعلا ناومي ةدابز ع :ييومو زرعت يناثلا نلالإبرنا عضوا يذلاد و اود
 58 زاسنإو ملول .ةلعملاو لاب مسيرات توف دك اترايعز نقولا قمل يللا ملادلصالع

 مال تداعب ءلاق سلب زيلع وكاضوملو َءاهللائئرحل ءايملا يجو دايجوجسدعأولا نيزضمل
 ييراوسو زر ومو نحب ايكو زي ظمكو ح جبيزتتلا طي لالرللو ملوث يبملاو بلا ف ةوايز يلع
 ةيسراقلاب ولما ديم ا + ار اهفاعل نب كلا يعطل لات

 هر وم



 روتاجو هيلو سونائنلا و لات قمل مروملاو يهنأ اي دح تيش نوللاو :جللامللاو ةجزارملا لاو هزوم

 عري رعوبل لان طم ندايزممل | نك, يل اموهيرا نيل ملوش ضايتلاو مر اجب عام مج
 هرعوللا لاق هتعاجت نم هديرباهييثس هينّمبإل مسار بكرم يلا رتب تنضم او تسنملا يخل لوف
 بوبر لؤي هماسلاومو للملا نمةلولمم مل يف نيسامل كب ناتيم اوه نيمو موف
 بزي لوف نودلوهرارلا جس ةرملا ضرَمورمو اكوتولل ل ملولس ةائاو لغو دو ةلولمو
 ثاكذاو ملوث رجول كد باعو وع ا دغدو زب نالف ينع يزعل اديايم وسب يا هتييشا

 اذه مهو ملوث بجاو هل اهقوحلالاتلا نشل عرج لوف والا املا, تولت م لوسنم ينعم لوح
 لت اهدا او موت تنام دل ايانطعيإلب لو عملو عال يتضنكداو لوقت كد اساعد
 نال مير ماظمل والا يسر ىلئك لوف انه ملوعالؤ ب لفنلا يال قباطريعؤيتقكي دلالي

 بوق ثور لع يومه ارماو مل وتوهغو توفل أى وح موعأس دوصفم ا هدر! 1 طملا

 معزا نال تو هتينصو لعيتابلا لوعنن سيلين اعالج سرت ساهموا انترلوك
 لفعل ئركَرَسْلا هباستكال لَو بيف مسا سرس اننا اقوزحٌعدالل صو معرتلاينعمب ةيالاق

 اولا عب ايوقو ننفلا بصعوع ابلعو موق لسا نستلويب|ى) ةيلسأ انامل ميلا اصلا
 :دارلاوملو اننوكسو بوق (يهعو فزغتنال ةّسوبور قبر اي امي عسمسو دعس وروما"

 تورو دي رثلاو ميظعلااير خمبفواهنملوب هعمل او قاح الل ممن لاو تعسر كدموحيواتصت
 تياتلل يف نتناكولع ارتعبت لوغت كمال تيناتللال ةنيبلا تاني ل تانبا ئئوطتل لالا
 هبي امابووعب لوتس و | اوم هر وستيسزعاو ملوث وبول كل رك نأ ثينراتر يال
 ىوعو ةروسفللاتازواوا ٍةرتسلا!اَروا غ ملوث يكاسلاك كك نالحْؤعنسا نو ل يلع

 نوكب بوبس لات تبلل مول هلو اانا يايلوالا ياسوفر اهتشالاو
 دريم ا لاو ةأعح ةزحاولاو ىاحلاللا يلا مودل اَموَنوْمسالَم ثبياتللاين

 لشم لوطلا ميجلاو لوطالا كين اتفوطلاو ثيناتنل اال ضلإبيلعفىلانوكتالو نيالا
 ارض درناتلاْكملاخءبلحلا ةنرقو راج الش يوسطدو قشموبراييدوبو كرلاوو

 يول ليلاش ئرحتسلراو لل ئجديج وا يديحراعل اتي ةنصوكويخوو وعلا ضبط
 ٍمقئوم ةيلصارئلا كطجايلضا ايمو ءاطر | ةدضاولا نال كيث ايلا قاحلالل نلاو
 ةدعاو نكي هدوبيسل ات... .٠ فرمان ودوركملا ف هتنوم قاحلاللو |. ةركسللاو ةوملا
 لونايوترجلا لك كد هيلع ةرحاولا نوُيو قاحلالل عل اكو نونيالف ثيراتلل لاو اعججو
 . راب امض اهننو ملوف ثيناتللو اتاحلاللوعاو |نايوأ اراض نلا اقل أف عياشلا
 تادرابم علل ف تلق ثيشناواوسارعجواهدحاو يالا كولا اععسس كرابحؤاعسو



 حلالا هلك وكرعرولا كلت ر كه مناعس ةوحاولا جيرشتل ام ناهس اثيال هرب اطْؤ اهسو نوييال يأ 55 فوم
 ظ يالا تملا واول دام ماذح ل نون لاو ثيل ايحئلانأ يمس ظنلاف
 نايزدلاانلابكبودض اع مهل جم كوعولل لام راكم و افرعلا ونص ناي ضاودت هان عد
 نم درع كراون باي لجو لجو علا ةنتش ةييدميو نات
 ايرون أ ةئلاوم ب ”ةيصوصح#ضيصعو أ صو ضع ام مضح
 وو غ/ويففم ا وع اًروالاس نار والا هزم نأ عدستي تدوخ ميل ع مني مام
 اطبع يزل ءاثساباترجديد و تسائاادتسا اهزعس رخلزعأو لقتل لون
 ماكش موا مهرب صوص د للنت أى ذ يشب قر وفلو هنسطعادا [نذلل ل شم نيلجر |
 8م هومجولاربترمال دب جربمتم لوني كدالا ةرش اهي دوهلاعربو اهرب عجاياجرلا
 لون لاك لس قوق رمل لاق ثبحاوو مالا اموم بدمع .و "ةيعبول يبو عندو احرمم دز
 هدعر موسي يدل طم ةعرلا ةلطح ةمركم لو يزل مسا يحرس لطابلاايسا ئممسأ ظ /قامومائلائ ملامحي يف ةيش وجر وو يامال قرط مول لاحد
 0 ارو انك أ 5 رطل ةعباتتسولطملاو ترب
 فال هن دأو ماتا نايب يلا لوالارثالخلا ءلثمالايراخأ لا | ]كالامضو ملوث يرعوملا د جاوا هابل اي انس ططتعطشاربسلاو
 . لرشو/ نا رةلأقدورمل 1 وصْوُملا لوا ريا المص ام ىلظماَوكو ملوق نايبهملا

 هكر امري انيالو ف ك0
 ةرملأ ِ ايدل هاا بايام ةيطنجات ياي هلا ا ل دال
 ارنعد أخ وبات الحاني اوم اتممارغأ |[
 نال ارو اخنملعان ع ار 0 ةأر انعوحأ و رج
 اة كك ملف ءطم)عانوم هزات ام عملو ةرداز زينيحاميغلا
 3 + ا 0

 رولا
 5 ب 5 ريل



 ' مو يل تقسيمنا يف ئمظم لا ةشيىلأا وو ممحنو و هْلل هوم كبح الا َةْس اللا دهاشلاو
 لود [يمم ارهمد دورهم | غشت ةَيِطب تايعيلو تاومل اعانبا
 :طاضترو جلول ستحمل وكول دوو ظك البخت داب سدو هميَمح عملا دا عجيل

 ١ رءاصف لوف وفجو يلا ةنْسْفَتا عليم نآسعخو نايلا دسعحو زمل] وسو عيسوملا لات 2

 ثلاثلاو لوقو زكر حذشو اب كك لثم ف نلالا بلقتق اعرتسك د س داسو تنك سماخ يأ
 اهنلالمبجوك لوقو يملا ناوين قت اكبابكو و وشو باها بلقنت يائس
 ثيحبيلصا صال العحو ابو اواو نيم صأ يا هربغو بجافل دال ىبْن لصالا لوح

 و م ةلوب يا لش م هبشو فرحي نلا لاه دارلادل ميسو
 وفؤملا ىلا بشت يف بلقنو لوو تناوب ماثص '

 22 ناونصولا ئمدنأ عمايل ابن اير يمر دش سأينلا وما رهتيئا ام مي .: ,

 أسو ظنلا وتل |عبسوه مراشلا مالك ئه نايلسكو عدو وم ا تا ةوزش حان 27
 ير ركاز زد ييؤرااضور دا بلويرجيانلا لمميماك لوم و رمت تن اعز
 زورا دال داما يلع مشو حويف ايحو لوقا ما ةةلاطدو لا هلق مو ضوأ تب
 لكوكور وهل نع ثيراعلل ةويازلا نلالآئةلوبملب ترن اتللورءاز تيبلهوعدلجإف

 ةيلصا هويواسكة رة يعشو ىاحلالل ةويازل ايلا نية ديسومايا هوو ايلعو َهّرمْلا
 ى !ادارءةزعتبلق ملوث ضال داس ةنيرتب دنع تاتنايرابتع اولا الداء

 دل 0 اريمراجاو تل علوا ممل يرجو تا

 0 ةقاضالل رع ةمااخ و سارا أ :

 0 اا يوي ممميسس ١+ أ
 ا 0
 ذإ ل حف _ لاء |' ساو

 ابلغ ' 00 01
 يس ءلوهيجنن اكوا يا نمال وب م



 مهنلا لق: ليف امواروب] من همام تس ا تليساز لصالا تلوبيج تناكوا يا اهل ب ثلاثة تاك نا
 نيالا بابلا لوا عيظنرمأمارعاسد يا ةيناروامل و 5 اهتمت بلخأ نلالاث

 توفل فوجد دملا تنول ابو هتك عوض ةنعو ةينعو رجوع كولا ىكاسلا» حج اسوم
 ولا لتعز اكول ازكو دلو قونلا ئتليزملا نونلا ركل ةوتنوعول وت تلو للم ايميل
 ةزمدسْولا :اإ:ميب نكمل و اميلي ةرعو ةرعوعؤ مثيل لم مالك ءزخأ ماعدالابولو يا
 نب لالا ب يكاوانتفلائنو لايم او بالكل دالو نم ريغصلاورلاو ةورالورسالل تح
 ملوث ىنوءاتلاقرلات نئيسْو يرحا يلا ئئالثر اب هرارا يللا ر واب احم ءو|بيشلا لظحو

 دهانلالمتلا ب افضل روبلم مق ياو نم عال لوت ةروزولاّى مو

 4 نب .رعبصو يجب مهميجبد هيض 3+ أعاردراف ناظسايف
 رم ”زمو اب ةلجوم تانيس حاملي بحام واوا بنا مزعل ةوجس يبل
 هيلا ليل ار ائوالهلسبت تانهببرل ىزل الظل اكد ريس معرس ف ىلحوي الظل أيرمسملاءاعتل
 نام رالي .انلاوشإؤ يح ع هن نأمخرت را

 !دابنواتئبيداتبو ليلل ب راسو بص اذا جان اهيكت تايقلا ياخ يع

 ميرو كولو عيسموسلا لام يام يلا ستر
 مكر وأو ضياع لكف قيككند ىنعي تانعاروتمو هاظ يشب نين يراك لخلارلا
 رعسلا َقووَم:إل هثالفلاَةَيَسفل قد هن لولو سلما يحمل نوي يفكر مج صو لس
 اك وعملا يلة كفل يم دلتا هج ارةغكلاو ملت رعجهب يا اتفتما
 لخلف هركواعئدلكيأ وبملا ةمجمال ةيائلا ةمجيما موعد ملام صاتتيالاميلا
 ظ وعلاج لال يسكملا نارك !نعَرِلَيلا باجامةياينل نكت
 نعمجام قوفصّوص|ب لما ةزيعلا ةارسلا سو هان ٍيانلاومل وق وركلا لاشي عمرمباهر

 0. داود جم ِلَىَحَمر

 الم |ِ اذا [ميلس 1 را ءامصا ملول يس
 ان 1 مللت فوك | بوث ]و بوث و نيعاو نيغوح وشو لوف صا
 اسعل مفصوروملا َناْكَناَح ظانلا الك ويمأُم ءىالعالب كينؤم ا ثنو ملام هدام ثوم
 خالة رعبا منح هوم ا لدا ةياسايملسا نريد دسا

 دلال اا تلد هايم خا اا



 دسشسس اذعانجو ىكتو لطبو هي اهم لشاب زنصلل لثسو بيلذلانب
 دير ىنازلاطوم عاج: يوم اذهل الاوت ملف روغيصعلادبعوتضو ملوث إطومب دوضول وذ
 ملوث وصولا لل 7 تيبلالتمودارلاوهب تاتبلاو ةيضاَنِلا نحوس اع

 ذا اي هتيعاعانيبد ا نيييوجزمسلاون ةقتو |مل ل شمأك يتخيل لمح 0
 :تشللوا رف موكل لا ةيلارملاك ملت ييرقنلا يف يئايام عرسك بحد : يناير
 ليل نعلاو ملفحلاد ملوتي ميج ايلا ل سيالو نرخ ءازملاو ةيلالاملظعويايفالعرو

 زيبصللو ا
 تونا عن ناجي نوبلا خذ عدلت وشو ملوث يرصرجلا لينك: لدغ داو
 ترمة ديسلا سدد نزكةيولا و ةدايسلا 3 يفاتلايشلاورلوتب كاسر انسوائاكشاو

 0 ٠

 رف بتال نوال ا بزعم انوا اس
 انادي دَس ةنوضب يد يداوسو داويسوح أو امدباكذا ماابي برر ورمل
 الا يرلتلو ناسفالا يسد تايشتلارخاو بيضتلاو ليل هبي د : كا لو ريو ياسا ةدحسوم درا لاو يلم 7 روحا

 الل ع جاجا ءارقد موقد هد موون التر ىاتايواسنلا سبر 7 يصمباسلا
 قب لوم نيا لض ىلا وموت يلا رك مجاحلار يلع تبني يزل

 2 الإ جزمات فلانه ظ الاب نسولا انهت احلاد اهيزأش

 ا تراعي وياه دادي سل

 نيل رس ضانلا مع ادم عكلو مساب ةرشل و خ كويل الاانا

 يد مولي ملم ' -تازممل ونا دلو يزل ثناتلا هييعوب متعوب ادلب د:ةطروخ الغ

 0 انا يلع يلي لدن 9 1 هناك نال اوتش ا



 نعؤخاو يركسو ناركسو يقتعو قعارنمر جمل بف لحرب هب نوصوم اع قر لو ينضب عجن وا قه
 طرتلا غل ءليق دلي نوقف دام ناو ةتسر«دعو ماكاو نتاع
 7-5 برعار :اذخ عرمدلاو طاقو نطو محلاو نادال ةرتف قلحب يذلا
 ] نابشلا ىلا نمرانمن [رالا لوتكملو هوجو ل رك خو ملذساو لعام
 واهس جزا ءادمات زادة وادم رهاشلاو لاهفل اولا يئاطنما لاق دارس
 ةداصال د اص عب را يب هج هع تو بحي هل
 ءاىعنأو مم المال ىزلالزعالاو ٍبقثت ةربرعةولولو ةيبدلاشلا نس ةريزلل لل ةردزجومل وق
 يباع ل سولف يرهرفل لك كد تلال ةداع باج مين عني ىزلا سرئلاو ميفطنال ىذلا
 اركز فررعملا نا ني]يتفانم سرماتلا يف ملاق ئاسملا ةطيلخلطتردو ةنكاس ةلععلادد
 يبؤلا دس رتخ يزف ىرجل ةربلاو روبل روع لوف رضا الكر اظ نمش ومر ةلرذخا
 لول نونو نع انبو امم لتعمل امملوف سرماتلا لأن دسالاو|
 خبل نموسأ وك اوين طيرتخيتلل ل شر لف ير ملول يطتُ ناصر سعوا مار لطبو
 وهو الينا“ ملاين مالو توك نيعلاركواو نركيال نا وواثق فولت نلج
 5 ولا رجصلا هوي كابا فرم طن نسبي فهل د وعلل لاق دم ار
 وكل تيفو اههسدحاو يدعال ل يعفو عرج ]وهن سب بخل عاذ يعم جوجو ل سيستْا
 نامي رلوثرماك مدن هتنوف مؤنلا نمناكن اق ةهو كم انم رذاضونرتنامزنو لوف امسا
 نا مع ظانلاكحراشتا رام ررفلالاق نيبلارسان ماا خيل ميغر ةامح الاتي
 ىو :ةلدذ ذو هلض لنور اين داب ةين ان روع .هنالث ل اضع مجامةلمج
 لاذ غون ةنالخو ند خت لفضو ةنالتن نالضوسيو قارا نو دار نرثي سطو :ليجن و ليد
 قفاوتةنيياهزيسكتلا عجنمالانريت متن ل !لومشلل انبل ابرهتزو اياطرلوأ هريغو ىدوكم لا
 ظ ىف ول يخت ضرلوذف :ليوطو ليوطوُ هتنومو عاف يعب لبيد نم ::ئيص مضلو
 لول ل ةرصاقؤمةما ترو دساف نعمات او ماد ملول ؛ وإما بهديتاكلعان
 لأ ب يي :ضل اظن ثيرفل او يورالا لعولا
 ل !لوعتاع] ند م كورد دورا اد لولا اك مجان ئءانلا نم



 ملوك برسرملا لات طملا ان دلخونالبلا اانا زياد يوم هدا

 تئداو ابواولا تيلق نوكسل اهراس دال قاذكا هج ا ظ
 لاقدكرلو لمت لون ظ جو م

 ا ض معمج : اونيملاوالا : 3 0-3

 + ابا زهد نايت أد حفل لاما ل1 عاشلاو ناليحا

 راوسلاو تاي ار ابح عملا يف تلذ ثيش نأ دارس اي عهو ادعو قالا الا وع
 لاق ورلاز انب ناس برش نمللا نم ملل او كسلا اعوو ش رود ىن 2

 ةلشازم باتل واللة عبد أر ولركن امنا سرك اننا
 دل ومر اوجولوف ةصرنال هيله سابالو عجيف طوع ن راحت ن نار كالو راسأل مف :

 نرْرو اتالو ملوث يردوا لال سثومو ائعلسف اراقمماَنعصْومحا اصلازبالب «قانلا“

 مرماغل دامت ملول مج ربه يجيلك ايراوم محةزنكا اانب ال مووتلاالوصزواهتبالالا هل
 ليمن صاصامنأ ظانلا مالك "بحشو ل ءاعاامل لوب ةراشتل ذا ومو ةيمرتب ذوو

 لاش يقلد نا ايفر كدر لعاذبا ذشاكلايف د لاخر لعاب ليمئستلا ف هرين كل ئسوب هيتس

 كش افتر لوف وماني قل اا هرامغتتاةنيرقب حاشلا ملك كيذسو ءهيالاو كر ئاس
 لا َقناوداوطإلاقالدورول الطبي لاض و لعاف نيب ييمتلا بوست ال ايجي

 2 .وقب بنومأوث يايا امثول امد نايجاملا نب مللماظوازس انيالفرضلإب

 ثلا نا يدوم ارك مث نيو نعاضمو لت اهيل ولعل نورها الا بي ن تعول

 7 ةالالماش كلذ هرج يدار ا هعبتو لاف ينو طعال تكا ؤبغم ظلال
 هفاناؤيوو وعدو ءاوقتر نر ايرسو زودت ص سيجا

 ل عصقب يذل ويريلا ةرج ئيرحانصانلا:ملامصاقوملوف عرب
 77 د ياسر ا عرتلا سل وبتو نيطيادل نيب ولاة ارا مير 0 نم جي يلا هنرجوكزحا



 انبت عراشلا ليش اساعب
 نكره دوك نادوض اردن ماب تسي ة«اي ارا نمو لقتل
 ش 1 يزعم معجب نيب بيبا © اندانال ليام كر
 ْى ايد ايف وطم)ياعت نأ مختل اك ددلماظداجرسكو نيشلا عن
 وكلب اننا طينيتلا قركذرماكز دان هسوكرم ا فو طيعنم كتوملاق وهز ليضاسا
 ْ دلل تاشلاماملاو سرا ةيحاذب هيوم رملابال و لهل و اكان والولاد |ركذ امل
 ةينيلضالاي الامن قاع طظنلا داك بسانملا لامن بزثكلا حمجتيننإ نم قرضا عد
 وثول ا تيمنو لم ولف فذ ائ) ف هرعاقل العانه |ئرعمتكل خو ككل د واكد

 ::لطخ زوي ةوموماهلصاو ةزازملاةاموملا: عإ ةامومو تتخيل امفن ملوث أيس
 رك: الشل اها لسا وايلتاسواتم اوان هداو تلك نعاس
 لاخلا رعشلا لنسب تلبيابو ىشدرلا نيداط امو ىطقلا يفز نراطامةنرملاو برعم ا
 زمهل اب طسحلا ول ول ١ لعئجتل (نجتبشم | ىرحا ةوقزتلاو سوماقل املاك سزرلا سو نم

 اهنعو ةاطينمو نيويسلابيعينجز راهي زهزسب تاحنالل قلالادنونلاورصتلا هتودبر
 ماد بال يل ىلا لامن هب صتخلاو ةونلقو يلبنح ةراشلالمجر ية كد
 لازما اهني املاك بول اهون ديل اضدولاش مين كرش ماب
 « هلو ظن يفد يكس يكسو اناركسل عمو نحل عنو عتع د |يدروامارلذو
 0 دشن لاَض عومج نالت طر وعد اوت نسالك عج راصد
 تابثاو نوزع >الل صاف عام لنا لاغو ملا اههنسرقو فعلا يتنقلاب ىلا م

 يذلا يم ذوملوك ضامي ةفورحت لصولا قابأتضولا قلم كانلاو 2
 5 ةدرجس ملت وحول لان نرالا نلضيوبلا فرن يذلا عن نوما

 بلابل هديا يزعم هال با مابي اياغ بد اج 7
 رثكاو بسنل ارلصا اسو.يككَه , صو امنيعوب) ينكر اميل ةيحئالص موعب
 0 بوشلهلا تاو أ يسنسم تسل از اض عبي صام ل نكسسا

 هر أك دب ناطقا روب نارا ارجل وت يدوم عك
 اف بلا لسوتستع بع ةفاعساساتا ع | بون ىوسفن اهنا

 يأن عشب د اووي ملاق منهن ايريضل رع
 ' 1 للفك ع :؛ ردو لماع نزولا ق يلاَحْأ

 قرط قمل |نائبللو بهزالو

 ىلاو ناتالا نم

 ؟انلا يد نب ارح طشسو عابذوة عم فشو لياتفر عارج

 تا ار
 ئءمرو



 بل ايالاعت هاو عجن اويل فوم فضولي قانع ا اقل باب ئمديم
 زئونر للعم مبشوطو لس واع عجن اركز هنا لمياسو ضياحو ل هاك باب نع هلرررتحأ و عاضو أل و

 ايرعولل كلذ الذ ةوبتملا هلم اداوم رطل وق يساند ذو سيت اقم

 مللوق نيلا نس ىطنلاو عد مف دروم عمجنف ةرنلاو داي اعلا اهلا !جيعئايلوا فدو لاوك لوف .٠

 رينو: صارلل سويطو يف اءاضيا هن نزعل الا املا ال نابي
 م هايسالا بسلا ل «طبسؤغملوت ىساو ديازلا ير دانخو بطر يلون

 يضل نكيملامملوثدسالا انسان مايرثكلا وعلا . ووهلاورثناو ىطضأ ىارطتسا

 الك يائس ةلالولل ةدرجتم قرص اننا ملوث تل !يفال ىفاولاوهو نول فزجيلي مالو
 ل! درنلا يف لونتو ملف لمنلا ف اهدوجول اني درج يغ | مْيككي حمل عضد: او امض ائابلاو نيسلا
 لالا ثيل نوتلاسكب نالرينلاوزوبعلا نويربئاودل ال لشرمحيم دوسي هما لجرلاتي
 ىلا ةمرومو# لاعتوليلل امنا الاطع عضابومو سوباكلا سومالا ف املارل امك م وسو

 وا وكت يعفعت ةيزدو ةيصارلا سرنرم اورفصاي |اياطعلمرل اتي صلا معلا طياطخلا

 قنلعلا# اهرمتلا لل وكاد انا سلدالا سير ماو ةديدش او يؤيومة يهد لات نمل انا

 جل : أو ئهال ازيفلا خنخلاورور اوف يل طقنلاوفروكوملا يدير سلاو زمن |
 ةاووغصللا يتوج لك: د برطل دس ويخلا لوح ددردصلا جوزجو مد سعتتلا بْن
 لسانالا ا يرفصن ةميبو دديبل لوتكرخعتلاو نويفوللا لاق بيرلو لب ىمل اويل

 ةعدرس تناك :ئظعتشناك اذا ةيعارلا نأ بسن . ءتوملاوعي
 0 :رلالملقَتِل صن لوصول

 لف ايسان نو ناوح هر اذصلاط ورشو ماظعلا رمالاوضتا يش تساايؤلا ابدا

 يحل نأو بيتا ل عفر يفضن ذو ينعلا يف نسور قصتنا نال فرلل ل مفلا يغمض

 ياسو تالوصوم او هراشيالا اهسأ وعي دزيشوا سارعو ثيلوأ نالورزملاز يحلف نول هيي

0 0 0 

 0 لال ك0

  عيتوتو تسمم عيان لس مدعيال هدفك بانواع يت همزرف
 ره نال و نار لصاحاس دكد حلاق و ىر والا سين ل ولةيلسم نال لايف سدا
 7010 اسمنت سة سا



 ' هبشيامىقلادياعداملا ناهاظلاو ين[ خل اهبامو لوغب سارعو عر يعف نوم يزلا ن المن
 3 . يماقلاؤ رلاقرشلاو بيذلا نيسل كوم و ناحرسو نامل مضلع شنوممل نكي ناو اينو ناركس

 . يزل نوملاونئالاو ملوش يرعوبل لاخر فلا ]لو نيل لدول فضاوباط بزح ابرج ملف
 ش 6 جاتجيال ناد ناخسونأركسوح رناسلت دعب اميدانز ر قعود ررمحأا ارعاصم مجرأرمب نأو

 يرفرف ملوق كونك لك وفلل دو مل وف دحاو لسا لصانلا د نيل صنم |مينحيلا كرست
 تسمو تانلاو ءامصاتلا نيب موبريل اعل صا زفالال ثم زيعللاو عضومرس| يوفوملا لا
 قريبج كرابحي ماوتك او يرضومل لاف ناهلال ا للتي نا مضت ملامشو هني عل وبل فس ى
 يلادريرأو ايفر فصنلايماخدادايةرملا بلة و ثيناتلا ىلا زج ياثلاو ولا ذذجلوالإريبخو
 هرصع ئمللا درج عزجو ديدلتنأ بس لاو ل يا لل لريسئيل ئرحئماين ان ناكام مروصتلا ف 74

 لاش مدأكمل وق رعبسمدعتمو فزمملاب ميو ادق لوضيف نيل سلو باولو لسا لا هريدلت
 .انيِل قرلل لق اذا يلتاتيلان انلا وتب جرحا هو مهلوس ةزرظتنيلو هزه ل وبر
 بيلو ةرطيلتأل : هررعوا ةررجربع [هيعئسس لديم ان واماني عز هنكأ نيل نيا نركما
 لاسو طررب ةدوعتست داع نا ؤصيف طارق و رانر اىلصاذا طارد درانيدلوالا لاثماد ارم
 ماس زعل هررع نب جرانلا كوتو رعم اب هسبو ةيلعزوصيت روع بيزءلصا3 أبن ر ىاثلا

 ةراصعال مت ناب ومالا ف هوو كرسوإلل لادم ةراصعوم باص هى مل
 ةلر جريد وعونو ملا يلا هدو علال رفقا عريان اذا كلو مل 2غ
 يرعداو مين_كلاو بلم ة عدو مضوي 3 6 لكذ ميد مزلمامام| هتلشا فاك هسناجنال
 و , اريوزتولو السا هنم زحام أوت 2 دو يلب مودو موف شلاةيالذأ اريفستلا

 ةضعوو مل ث وأ ملت لع الأب عضو لصو نا :] نزملا مينروداغأفا ئنرحاع عصواعام
 اشيا يلع هبنب نأ والاد دج وجم لجل دعوي مين :ةريشعو ةبيضع

 ابيانثوض ابو ساذاو عيوب قلاق نينرعطد للام ندلعرل كولا ىئان جدل يطع
 ل اتش يلع راويوا نعضينإ بعت وصب يحي يلح هزي لوهو لبو عاهد ناد اهداف
 ديرما ول امالعا انو قورل ةلاتض_ةضتلا لب نييعشمل |بجوالتنعم ناك أو لعو!ليلع

 1 نم ديس اَنْلا تل دباو نافل تسلا أخلا نلإلا طغت دز كنالملابامو :

 الس ىل ل وفضو ومر ذوودول أهزاساو يو ذ لون ام ىول لوتفتفاسو ىحوو
 0 ش .بوشل الا رذيوف موال ىومدوتتد وح
 ظ وتلا يف هي ذاياتبلل هحلاعلا ىارياونلا نهري مهلا زقت
 وصب رن 3 هيلي + يس عانتمال

1 



 فماذا ملول ودياوزامو: د الغلاالاليمتو لع صيالذ ا ناذاشاعُمار
 فه دوسو كيزمبك يزل بكلاد يتلا زنا ماشعي نبا محيرك ذ دقف لك ذي يس

 يز ملا تلو هيويبسو كليع وح رحااي وظل اجريفضتو لاق اجاب نستغل

 انزيِخصتس انضننسالل الد ىسابلالل انتا يذ ّرصبال ءاشمم نيالا نكتب ظنلا عرمرب قد ظ
 ةشلاتايركي راملبت امن فدو :نئكاساي ةدايزا# ىلا تف وو ملوك للام نبال امال

 ١ امل ومو يشللال هقلإ لابو هن انارهتابا نيزياف اينواّنر ليل اريوزتولو

 لنروببملل ةئلاعاماوراولإ همفرب نيزلا برعاية نللعبل اتايفياكجنوم ولا نزلا رنضف
 بنل ايكإ مسالا ناكن ان هلو ةذ الاب هنييبو بسشلأرهلو بمنلاو خلاب قرن
 نت ]للايتام !انتتلمجو تْدنحارعاشو فرحا الث بد اودي وشسلا ف
 سل بالغه هيا فإنه وتلا يلا بات مر هاؤعوجو اي وع قرب رزتلا

 موو ةسنملاايرغب ونهج اتم ةنئيصلع هنوكل ق ور ورعيربع بنل الند ناكو دار اضناك
 بسلا لوعيتإع مم اكسل يالا ان شيلد رقما بشلاو ّى ايبوتتتلا فلا ايك

 يلصالا ون يا ريالا وىلسالا ندب دفرغيمل وق و ا يلع ميس كب هباب ئزحرعبر يلا
 ملوك 0 نمر احلا 7-3 اوق نزحديازل اف ء بلكي ن _

 0 0ع دار 0

 نراعي اتينا برغل نانا رانيا مريب ماتلمف دار تناكنار
 فرم بحو# عينان باول أو «زاتخاا د هاتعنهاّقعاو هيععي ةدازتعا

 لاتزل وف ىدإلا هيلع يأ فطصم ب باوصلاو اطخ يوفطصم ميو ف نا نيل نط سمو نط
 .انلؤبكىا قد دز وذل ملا دغهلوإكوناهل دنع هر دانل نم ناوي ظ لاب انل نيكو ناش

 كَ اكاواو ايلا يلو اري تع ةيئامللو لا سس يوداحلا يف دهاشلاو بشل امذؤلتتلا

 بوش ندر | وة راهلل تبعد ةنادلا كوناحلال ماو يوما لوتس فالالا ةيسنلا

 1 "ب. هديا اننا لك كت زم ل ةحؤتس أيد

 لان ةيلتملا“ 7-5 أليس
 ا

 ا



 هل ههللا يم عسل

 .بشتائان نعاضنوهاو ا
 0 تزول عه العم ناك اجت محلا كلذ 0

 هتيواش جرت ىلع علقلا تعسر مو بجاخل نب مراثلا,يلعرقتضا ابووعلاو يأمل
 ماج تا د دلانيرعابلاوهوز دعا ةلوعت تروي ص ةوتش 1
 فيافةيوزلا نادم لانرود ١ك اصفقوا ليت عداكام ناوأمفم ملوك ّى لاو

 يونا سماق لاتي امل أرقال ذايب جل ب يصب
 2 0 نا اتوا ةبضلاو شو 0

 1-2 0 21 ا ا عزل مام نا 8 1 ا ياو

 2 دي حج بح
 ا [وبحنيبال ام تسئل لقت تادف او لولو
 و بو ةرهادلا انا قزم ا مرخل دريربجا دا

 اع ةيااطس لام ويك ال ب عفمو العشم ى 0
 هريلاسعهِس و هييسرتم ةيياس هناا «ذعدالاو ميكن

 بيلا يس كذب ساو سيل موتك ازا اا ظل ال
 مفوعل يعظ ذو سراؤبوسل جر ؤن رسل م دارك ننعظيم عي كون ئديلو عيوص لابشب
 كربلا دا الوب ينكو يليطب تسل دبوس دشن [ملوق لان فدعا لاوؤتلا باع

 كتبا اقتل



 اانا يااا هوو هنادي للأب

 صير اقول ديم يأ اشهار ضار

 ظ 10 0 دي هجم مخلي
 ةةيصدالب ال ان ةيلص ةوماول الط اشكزكو هان :

 و )د سأب ةبسشائاةصالطل 1 عمل ( “

 منايسوت كرا دنع ىطنلا طقوم ئقول أ مخ 0 . ذاثيوم عالطلا
 هنا درت اسيل لأ بوضنم ا اطقفي ناومو مل وف جلل خان

 ناشف اوووزيماكلاخ كمحريلعو اتلطبزهلا مدينا اما
 ل

 ااثنركل لسجب عينا مخل قناوملاودو بوبس نيزك لش »يملك, ا

 تنولا يؤ اضياامهالكل ع دروستل تف لتلك سالكلاتيدتو كويلو لعفلا
 أزمحال |ئءانلا لود وللا هدا أ كسب اا

 اومحاواو ةاما مسا نغو لعامل ع اذيح“ نن داي اها ول | بوح ئسحو منع

 اهلا ةلس توج ونا ةروزملا الامل اسماك. عرللاب
 ريصمل ةيردلا هيف طالع نيكول وق موامس منيرا نر ناك هواجر | ةربغس ةععوومل
0200 
 مرايا تابت الينا وبني ماجاب ايايرانلارغدو أو
 تايم سسوس
 اذا ةكيئماقابو ' د ايدنتيئاءوفسةاكذان مو اعين

 ديناتلااهروفلا ناك ن اًيرثككة عاج ْ

 رخال ترا ياا مااا ذا هاك اناد دوت
 ابددأو يقيل للمال ثيثباتلااهيعَن 2 ا



 1 1 بر دي

7 2 
 ظ 2 بج موه بوي انلدبتالا نعل ٍق كاب ع ىا

 مالح نوعان دارك سل كقول ايزهتشال انا عزخلار ىوزحلا ف
 دا ةزقتامو هب بروما بجروح ةيطولاو ةلوصوم افاعي ةيس[غتسل ااندجد ملف
 مىومل لواوت زلفتس يب (متسالا نا يلام لوالا» العواضي اَذْزَءلَسءاْيْلاْن زئالكا

 مةةلعتمد طل اءرحاو سا :نلصلا ملثم م لومموملا م بسم أب ةمال
 ةروضلائؤالا نحال هيرو زئئروم لا ةرو ملام جو ةيئملا اذ واعرب

 نوزولا فاو سكأرحأو ناعم اذ »5 ّه 1 توج اولا طرتشيو
 ملمس المن اراوسرحا نئترحو ارلوت ىأر ئم هركيعلا مايفونعَقلاَي اًيلارحل عم
 لري تنمو كأ دوي اعنضول [بوحو العلا ءاخانرودرعومبو لات م هانا نع
 قيطالْثْ ضرع تكرحامل ةلشما كرك وعل اذ ويعم ا يدانملاوال ساق رأت هلأ
 اني عدلا تثرحامواذ ةضراعائأ ىف تاعالا < ا افعال
 تليلااه نم نكد امو وشو مو ةلسو ةذسدالا معوق فيا عاخلا ةنيكلدلاو
 اتلطيزاويلاهباثرر لس بهزمو موز الل لا وف ارحاوم عاملا لحدا
 هيزنوكوسب يح اذا امن د دهن مول ني اذار ئرطتاهيلاثو لكامنب أ ءراتخاو
 وباملاقذاثنم ملص أو تحب تموعار لل ال موب برأس نجارلا لوف اماو هلو
 0 يم يمي 7-٠ ب ٠ .ميحم

 ا شل سيشعر دبع اي لابن
 ١ 0 نار ف جافه مال ريل!



١ 

 كيلا السمو هلوقلبف نس فد جيواع نيم ا: سس | ماوملا يف ظنلا وقول انزال للون :ةنيشناكة نم
 ابصتلا قفاو قير ث.زجاول ا لوق هنسو ملف ايزل اذب ٍيزغ كرعا فد زجا اهلا ذ لموووفر
 ونم بوج او بضقو بدجاعسأو اسعتلاو ايدج رهاشلاو ابوخوفلا نا تيشطرتل لو]
 ينل ايلاوخ نال !اونمت نايعيلاهلا أمال /لصولا لس قدلطعلا قرب هلو سمنلا
 تبهذ نلا|مرعب ناكئاذ خمكلا :يرلا يتلا. بسن ذاهعماشم نبا رابع ةكلاو

 عم هلوق لالا لاضال يأ اءلو يلو سو ..ىتكاسرحو نؤتلا لاملانالاو يتعلاك ايلا يحيا
 ىف ايىفاذا باتل! اهبل شاك ةاونو ها :فكياتل أو يرو يورز اكلؤالا ارب ردوا اظنل انام

 ل لوو اال يا يلبحو وخم ا ىلاك يلا ةرياصلاو موه امون رطتنءيذ نلال انايعوت فمر زركو
 اريد ةؤطس هنل !اعاذه قف تكسو ايلا نعةيلقنملا نلالا تيوشان مجلاو ةيشلا ايلا

 «وهو نموَعمْلوث لومخُملا يبلل يماملا لغه ايلا لا ةرياص ملا نال ةاعزب ملم وتو
 ارئتمامانوعاملا ام ظنلا فلوق اشر كد اضابابىدلتنا نال ياوهو يابو نلا لالخ يأ

 متو دعنلاو هيليامل تبان ملامإلا اهلا مدعان كوس تتلاو هيلبامل ورح اضم نزح

 نملخ اكهيزرتحا لضخ نيع ارب لو تيناتللا ام ميليال تباث ةلاجلا يف اهلا موعان
 ايلا يلا تراصراو عامر جاتكوأو ئمتل هب] نا لادلف منانيعّْدل يملا حالا

 أمه

 هب جرصأي تيما باتكاي سل دبا نأذ زحوتممن وكت نااهيلاىم ةرياملا ايلارطشندل

 نال ىاجوحيفره الع كلذ نابومزنعا اهزنكرجاعلا تكحو ملوش ماشرح نيإل اذالخجيجالل نب

 دوسكم يلا ملوي دعب هن اب بيجأو ةحوتفمم نيعنال نأ دو نوع نود قروتسكم هذين
 لدالأر اخ لوعو ا ذوعلامؤسا وكنا لي لاعيرعضالب ملت انكر باذلا كم شيما
 لسالل تبت كل دكو ولولا تاني ئ ايلات انب نابل وك ناثلارلعو ةينملا نايمل ةلح نوك

 ناول البوح ةولماب نعوا ناك يوسلمواو نع مناك نا لاي لعتلا نيعوعّيلا نلالا نا 2

 لويس ميجو اذلايلا مكر تلترمت_.ككاب لحفل لوح عملا لمص لك لصا ناذ باطو
 هنأ ثيحب لوجي ل نا نا ايمعلا نعل الولل لمعلا ْآَْععلا تفر خامل

 ارش هوقو مبا هعيتو قلطا نه عمو |ملغنلا لوف ليس لاق لاطكت لذ ىلا لوويال
 معنيوز ملك ايلا لضر مل قلطاازلوابهببعا ازعومو كلاما الم ةضاييلا لبق نوكيا

 مسال يشد يلاروشيوفو اهربكانهوكيؤالو |مريبوخو لاما لفاضيأ لك باعريخ هريقو ءنبأ
 ةلامالا نابسس انمل 2: لاعر رياعما ىو اهيزمي ناديوبو حب

 يس هكدرو لش ىلالا عوقو

 لسنلازميص !ىايلامتا طا شا يدارلاهازو نوركالاو طظانلا لع ادمو لاق عانينا انه

 اهرعا نرجو الو ق اء اذنجليلعتلا هيي اك نيم انسخ اهل اىلسفل ارافتتغا شبشب ناك
 لخلاو ني راو لسا ايكالت امىاك يلدا !نوكبو ءل هل دماك ةيناثأ وبول ال ىرصياه



 نلالاودت نك يسئل انت عا ظنلا حان يشن اكا هب لصفلار ازتغإ شو اهل ابن اك ناو - لّمنلاويزئلاهلاممع عهاط ا ىلتملوتو لاماالت ماع ئيوخم لكذ دفن نانراد سو !ءروكعاو لع قسكلانكلازعال سو | عزاشل امل لش اكواو ئعالرب نملالانوكال داب بجاهلاب هد لل ةرسك اعنلالا موس ةلاهلا بابسا نو هل وف ةيناث امن كتل يمرستلا يف ديت ناد هجوالاوهازسو لولا
 اياسوزل نليزاَلا ةزسكي لس اش ظنل اكمال املا هج دمعاعم تدموعلاىذاعزحاتو
 اكوار ومد مزاللا ضراخلاب اد ادسعا عملاعمالا نكت لسإلل ]طن مغلا لائتف ماغدال اباجسوف
 .الءاثن لصيال كاصرد هزعبورلومو ايلا ثوم 1| كب تانمءوخ ىلا يقوم ام هنن نايا
 تارزالاو لاس امر عا فرحا مث النو ا دير نا ول اذ اصعد جاو كرم أعل و 1ملو عل
 اذا ملوق انلهاريمديلامت لوف هنمو ةربملانيزمدرم ظنلا لوفد لاعر دعاها دعا
 هّملاامن باط باننا ةررّوملا رسكلانعدبزربحا ةدوعومانو| ةرسكم لادالا يبس نأ
 ةوكخت يل اةراشاء ند طرافو ملوك اعيد دلامالا عمال لعتسالا فرحنا اينع ةيلعسم
 اهرومناك|ذااما نلالا لص | رإ يناييساك ةلامالا معنم ئمالتتسالا فرح عْيضةروسلل اولا
 اعرمتوهلظ ونا تمول ارلاازكو ملت يداييلا جرس عصدبو معن الذانعا#
 اههملك ةيضقو هريزكظنلا هريزياكك كك ار وع ةمدهتم اذ | دارموسلو 5 00 6

 بجلال نيد حرص اكل صفملا عم نكن هل انيياذ لل ذكي سلو (ىيترحو ا ترحي تطصفنأو لو لت انوا
 تزل نوكسلا ف جار تش | سكر ث ا اتكأسو | لو يتانرو لياسد وبر اوقور فاك اه لام
 تلال ضالرطنلاهداذا الامن ها مو رزمل ةروسكلاريغاولاا زو ياي ليحلعتسالا رجب
 نايليمالافاحرحأ ناكنأ خوال مث أعم يل[ قمصك نيتريلصف اذ! مق داضالعتسالا رح
 قولكم هتسنلالا باعمل وكر ساكن مالا لع موسم ا نام ا عْنَم قيوسكلا اولا نال ظن دب لشلاف وارسل ملاك دسنالا نمقلتحلا دب ىشلامن ايموايصو ملأ وك سنوماقلا بحاص 7780 لفي ىملا ارسال اًريداصلا دج املوت اعلان ىنلل اولا ةرملاك اعنا لات 59
 ول اماه دعبب جزطو رجب لس ئور داقنومل امهلضرت وذالمالاو أى ةلصتم نوكت ناب يأ
 الثا الف هغلامالا بس ل صففاا داو ملوث عاوجرالو باقر ويل اهالخ ايار والخل بت تناك
 ةلائالا لن اند اوةلامالابر حان ]ل اةيوالصغتمرثودوف هن اذ اهنم عنملا بس الجي

 . عم ماد ايالثماععا احرحانوميجو نم ضارتعا امولعد ماه نبا لاق لد يف هابأ عنب
 شوي لفتاول وتلا اذعف © العتسالا اقرحو املا ترثويال ةروقملا ايلا نام[ ارتعا

 ريخللاتملاف صوصخلا ضتتماعاس| هركد ام ىلع ف اي اعاتب ك0
 مل نلف نأذ يال لهاا يميني دار اذ ماق لأموال حا خلدا

 مال ظ ظ

 هويعجبل ماعلا

 . هنايبلاطاو ئيكلل نم كال ةئل احم نييوعلا صوض نا يانلإو

 م كي
 ب
0 
0 

 ا



 لاصيلسأ لالا كرت رن عا جدلا نال تلف الصقنس ةلامإل !بيسوتو بلو هفسننم ناملاثنا
 المزن خامل انامل صوصنلا لوقوع هشملف ناف ىنئنا قمح بسبإلا نع وزجالو بيسيفدانديلا
 لدلاوةنيبشتةقواعلا ةرمكلاندل ثيل سات بانك ة قوم وانو ًاسؤلاو مات لابو
 يف اب ليْمَعلا يف ةريادالو مساق باكو لكذ ولكي حاملا امرلاءالا موعري ضل ةناَعلاف
 . رخي ه]ركءايطع ميمملا لاش اءاضيا يا ليما دجار كوت مول هن إ نلوالا كلل ةلاثيرلسيالو رجا

 لسفش لا لاميال نا ظنلاك لو ئءؤشتسسو ارم ون ال اسننال امين ناك ناو لامي لف مع
 لامتنالابدارب ناالا اهيالكئم[لعام اني[ تو اببرمو اهسرداد اهني نزع انواع
 يفلا لواّملامامكو يااراع بت ارماو انا نمو ئنملالا قانةلاب أك لوك اطل انتجالا
 لاهل لوالا ماما تناطناوةْنِيَكّسا حلا ّملامال ينلالا نيك ملاَماو كراسنلإو ياتنيلا
 يصس ئلا نايف عطلاكوا عرص: حاج اذا ليللاو شل اولا ءلامأكو ِمْلْوف قعشا ميراث
 نأكو بس اننِلإْول اهئلاماث لوعفيلل نباذا ايرمصم مئلا نال لكنك يلو لمت بساتئتلل ةل يما

 اولي املأ ناب بيجاو اهروبامو وع ةبسانملمضلاو ملاماكو هرْيَلاَم اك لوقب نإ غبن
 ةلامز كرت سايتلاطعاورجرتو ملوث بسانّتلل انهابزل اماه ايمنلا تراصناو يواولا
 ةدرطعملا هلامالا نسل وق اماوالا يف هيبسلا مدعلو نكّملاهرعل يا يرلو ىلعو لاو اماوالا
 رن لامالم ان لعنوكتالنااصوح] الورش طورت نو: ةيوسكما و ابهلو دن لاما
 شرلامالا نم خام ن اخ يشل ابو ل نسا ىرحكوأ ادعم وكمال نا نان اريل موو ايلا

 نّرلل ةبلقس تن ائنملو حوت كايا ةدرطلا ءلامالا نمو مل وق يداملا ءركذ أك د يوبييسا يلع
 والا 2ظ1ظ01111011100 فيوضنتل | ةعرو ةفتكمااغا

 يتنلوا يوم يزل رؤكلا ديب قرم ضتوم هنيذاكع شن ق ظافللا حبت ماشهت قب لوف
 نلطيرقنلاوازعو لا يلامزعو لوفر مؤتك يق اثلاوعراشزا ملا يزل ارييغتلا/لوالاك
 دج اثلاىلاو حا عيضتوم لومي اس لوالا ىلا عراشل اراشا دقو ئلطعلا عبو يللا نم
 ”مدربو لحب مدعو قيصَتْلا لح نيب بابل ايي مانا هر لا لعمل نذ ا نيرمسل اذ ملوجج
 يماني ايافبرمام لريثكه يفرك لالا, يتلا :ىيفوكن ايبال ىلصالا نويل

 دوعم ا. يكمل يبرغنلا لع ءريغو يجافلل نيا اهركذ اك ماغدالاو_جضنلاو مجل
 ع النو 7 ماو جءل ا ىلا 0 يح إم
 نع فراء تومبوي لالغالاو مل ههضو اخ ةرحلار اره سو يإ يصل اك ملوق بسانيل
 يالاغمالاو ملوت ماعدإلادرايخالاواذخال اك يا للذ ميشو موق مات لا مونكدعنمو
 هيلع يبيالقا يا ذهل مل ودل ةرل وهل ندلو يسكة رمال عر ةؤتلا
 اراد و جرتكا ن اكو قرد ورحت تامل هنال يا يادوصلاريثكتلل .نيحلسلو مل كذا



 . "ةنالثيلا ةينماملا لاضالا يف د اينرخعرما ىلا سال )يف قترا لكذ لف لاغمالاوالا ةينب ثلا هسا

 انوؤرجل محن يدنعيا سبا موي ذنل وت ايدل يانطلو امون يع انرلا لكوكالاو عالج قايساف

 اليل لا سالاملوحاام فلا ةرعئمل يري زل ملل © تسال ىنج مس اطيرلاد نال

 ملوصأ



 دوعولار وسوم : هلل طتتسا ذهل نإ انضيإ لكذ نع بيجاو ني لو لو ومب !لبوقس جلوصا
 . عطولال ص او طمس امديازلا لاقي لل لو ظوذسلاروقمويو مزل ذاديارلاو ييازلا الخ

 لامي ئذتحا ملوقو | درخ نأ ىسح اريتشو لود طعدلطلا يف مراثلا همزدام ارمومتو ايست.
 ججاهنوملاس نررحئم نول نإ ئنرع اايركسويازلان نائدلو وح هبيرتقا يا هب يذتجا

 ف يعاينربتلاس نررعزم نانا رتل بضخ اه »مع نموأ :

 وركملا الاو ءل صاب لاتنالا اتنملدبللالا مامي ءربعنوبا نلا نا لماما 1 لل لس نازملا

 الاو دططوبطا ا ةياحجاب ازلا رمل هبوباتي امير ايف
 هنالعؤيل لد نكدرركلل ةدوص هيروصنوكت 1ك وتدعو دلت
 نال ل لالضال نالعت هنزؤف مجبر دلت وهو نا[: ىسكم ماظفلب لي قمر كت هدد ضو يأ

 امل اغنوكمديازلا نأ مسي ل نيكي دتف يدر عا ملوقو يدل املا ةردانال لس

 ىشلا ندورعا لامن ندو دعا ]وق رعوجو اوو فرييصابو بر اس نلاككك نك شو ذأ دارعم
 طيميبتلا عرف الشلا يشويتلا| لبق سام لكلا ريتعملاو لوم لاطاذا
 رجلان وا لل ايرعيزتلا ناار ا يعرمتتل اوودام هيفا نام اهي هرب رياورْلاَو لوصالا
 اذل | طنيملا تسفر و ذا ملسا نال لمع ارُد |نزو يف لويد اني نازل اف قرع بلم
 لعإاذكملصأ لا انين كلذ قل صالا ناس دبر | ذاالاّلعةرعو داع ضاق ترو يف و
 لقتنع بصلاا نيراصماوسأمررو لسرلالخاوتملامظعل | بيتكلاوهر للقنفن كه أوف
 لانو اهم وأ دوه سرنسو لإ خوأ نقرتكم لو كووول لاق
 لاس دالاتيامل » سوم املا بحاصرل ات جابيدلا قيتر نم برصوااضيا
 اًنمئابدوهن |عبيفوكلا بعزماذعو ىوا يلع] لا زكاديازرلانالوازللا
 !يفارمالماعو ليل عتتلاطعاحللصالا ىف اةعاضم نافولو مللعت ةمرصم..
 00 حا اوسيلل ءن ملم نيون لوص اهلك: ذدرح نا جاحرلاالانيزمبلا عنزي

 قائلاو نكةوخأ اتفاوسا ركن ايي انشر ثلاث طاتسس حانت رولاع ءوال مامثلات

 كلاثلاو ةرياز ملئ ةِناشلا ماللا نوكتق از طوت لان اج اجزلا برم
 حاشلا ميسور ل « مر مانيلا نين نوب طوقا غانو

 000 0 توصاةضقضتلا الل تتعوصت
 مدهشوا ةرحوالا 1 مام انا لسا نيل دن يذ ملوك يزغرملارلا ظ

 7 اوف يرعوملا لاق يئرارخلا ضرالا نم ةيطن وه: 00 01 71
 2 آي ع رمال اين ”اهغايمدقن

 ا
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 | جاور يؤصنلا يف ملوا ص سالائال اسد ديب
 006 د ةلوع اهولختنال هوضقر يللا يحلو أدان تاكالخ لوعنيلل
 أ ب تيس عي ج4 "00ج نيل ةرعرلالفعالا يزحرلا لاقل خذ او
 ازقند ميا طيور عوزعمل |وقلمنلا ندر ني وعسل هنرعثإ الع نتاج او قرصس وو

 شوعزور ادا هيفديزسشتا وماتنلا بحار لانوس لاوس يول برا نيحل لك عم
 ىتس ىلانإل َىلامل وق مرل :ل نايساادايرع نايسزااوحخلكو شوق ءرلاوم
 ا ا واادس أف دلل اصركدانلاارسا نيدو لوعنلا
 ولام عزق يلم يزن نايلسا اير ةهنرم زك لف يتلا انام
 خالصا ن لالا لبقميف ااوال مايياز ةرحامعس ناك | اوس تق ندلصا لالا لبق نك
 :راروطَْساَيدابْر داطا لاك وتل روف ل: وتسالاَسْو ير ةرخ بطن
 كرولا نال ند ايلع ىدميوبس الل صا 1 مف نّوملا نام نارمملع دروأ

 نودرمر وكرم ا داوبإلو يلم ريس او هدوعن يا منارموانورن نوع تلا لعن راتب '
 " ةناها ننوه ناريهسو ملوث رد از تيعضعتلا نحال نيلصا نيرثكأ أيدعتي منام
 0 كرعولل لاَ نمضول د يآ ةن اهميضلعرل ارز اهيل او ناوعلا الاو دف نسا ىا|
 نيب ادرثكا درملا ىكورلاو ناتكالا اطرم ازينخل نجما ًوسب مويسسلا هال عويسابك
 تجرصورلوث ايل ىعمال ىسكو ومو اوو نمملا لود انلأت يجمل راس لااا
 0 يووثلا لات ىشلا ءمسار يا ”ةجورزمم نيعو هفش ي!هحرصلاهدوشلا
 لعواووس يل اةدإسر ١لعا مبا لع ذانلا نأمانه نبال جن |هييميؤل ئلا دايز

 امزيوسشار هلام ةاشإ م لاعتلا ندد لانتسال ا !لوفو
 ليونتللل >لانناس لاس ::ك ملوث ان هيفا منمقتشي الخل اغتئالار لعاتتلا يأ ٠

 -الانكَو انللو لاوتتلالل لاثك راجت او لائتمالائءقحشإلا حئالشم كر اوتو لو اوتو
 كك قده د لخلل نا دانل ليش م اثهنب الات
 اهرعىسإزج تسيل يس .ارب نيكد ميلا مالو تلت عدا املاء ثو
 0 يس 3 6 د ريعرمالا نأ

 ' 0 هلو للان انيزمونبل



 كماعرانس يات نال لسولا هزه ابق ٍتبتيْالداضوعو يادرو جو به قليله 2-0

 نعانمتسالاو املا دّرح [ّسرمال اق ٌركالاو (ظز) نكسب اعراض نان ناذزسو لكو ذخ لك ذ ئشتسيسو
 ةزرحواتل ملوا نكسو هزحا دم ضب يِدو ملو كو فسدمل ا مسا غل مسا يعو لوك لسولاةةزيج
 ترخأو نيضوكل ا نع مسول ا نمو نميز عبل انسب و عسل ئمقتبشسوهيو حالا ئيانموعيزيمتدو لولا
 نامل رمد نوعلاو الاي جنم مكس رلصا تسأو لاذ ل عيزجراضنَت احو ماللاربابيلا هوت

 مرر ف ت درا ه لال اذيهت دبر نب |دناف يأ لثمو وبل مان بأو تسو هس نارا

 نديم مان سارعاو لصوملا هوب يجو هلوأ نلسوممال تدوخ تينت شال نايت ملصا نانشاو
 ةزكاوركرل نزح ام هولعاوؤم ا وخلا حئاسلالا اّيكرح مس هيَ يعج وجاك م د|الا يسم
 راجلامامرايلمح ساما ]يرض |يتقفعو ا لف زم كب مالح يا ةغل يزرع ملول لاوتسالا
 هوبا لاخأم لوي نا لوالا اهرسلو |يختو ميلان نمو ميو عع ثالث تازللا ليج كذرب
 امص ناولاتاميرو ل اًمفاصيا ىرصوملا عرص هدو نمو ضو نم نمؤرلا ثلشم مو لسميسنتل او

 اهنوكك ل سالو اسكن اف نلو نرعا نيا ةزرحو جنلا ا نوالاو ملوث عرسك ايتو
 لغارلا ]لا رع ظل اكدب جئج) هيترمر نيركول اونعاضلا ل دبت نا ميرل لن هلو لصو درع
 يلباءانلا ليكو يأ وث نينبلاا ع تانبلا ءاطصاوخع هيف َنْرَحاماَف لوف مايفتسمإلا هرع اييلع
 كين ة بمواد بالا عيضرسوميو يذل | قر هاش ارياط كبلق نهلبحت بناوا توعابت ب امر ازا د نأ
 اهرسكر وو ةخؤتنسرا ةناو هتبوبخؤتو ابولارا د ذمن لحال ياملرباطي] قؤذخترياعلا ةزباط
 مطقنأي اتينا! ناواوتبمربااط كملت ناو رجلا ل خف وو ةيلاحلاو ا هيض ظلاب بوصتس فل ل سو

 نرمين لالعالاو حا ناكم نر حرم ل از فال| اىهني تاتا ةلسولا و ةدولا ليم او.
 فو لارباالب لالعا َكلَم قد لالعإو لاربالاقْؤف ناكساد | ىزجوا بلت نيت جملا
 ماغيالايفل لدن يلا وا ةمسايياشالا وا اهيريعئ لو بسّيلاودرملا مو نكح تارت
 لوب يلا ررإل نال عيانلب ويذو كمر لاوك تنل ا: قضم ماعوالل لد ياام

 جياشلا ىيتنوقوانرع نيشعو نين لال مهيستلا يف !يلسو اوتض متل رفعنا اريع
 عوصرعا نالسإينصتومل ناليسا ملوث مولاه لابو لحرلا تاطوا نيملوف د وباؤعتل
 ومح لو يف ماثعن نناريسو كعمل مل اذ بزملا اروعلا ودب تول وشو ناره وزى بكل ينعا
 تبكنا رار جارلا وتل ملوث ليزل ا ليوطوم لايزلا هلو ساتر ثول عليساريغست
 جدد جو حي ىندغانلا جرن كي تأي رقا جعكشا جان ىاريالف جحتلبم

 ايسيا تانئؤزكو جباشل ءنص نصيبا ياوق اد لخبلا جاشلاو يرفوو ينو: الضاؤا
 اكرعوجلا ملام نزال: ىلامشلا ةرفولاوانيإ هل ةنص لج او قري ىاوكزتيو تابئير
 0 هرهاشو ينحل ايلا لا وباللدعاش تيبلا قركواسو ملا يامال بزار دبايورو

٠" 



 والوكيل دن ةزمملا نا ينجس لوك عيشملاب وغلا ناعيطملاوطتوباو هندوعيلاج عاملا لوف ةددشلايف
 مزيلافوافلا اميل دنا ةادساوبايوواو نمل داي ءلصاعو يضرفنلا ّياوحر يلعانوهلل انو
 نصتؤيإل نا يجب لب با لوالا عراشلاارئيع امو متل ره اظوناي ةطساوتلب امهم لد اغا
 دلت ىلا نستملوب) ةزميلا ناك ثيناتللب لامار كل نكن ل الالب ايلا د دال اباول ارب أ
 نم اراوف تلف لاب تتبس مصنلاو تلم ىلاب يبست ل يركس ئلا يلتجاف تنال
 ىلا لل نلت ملف الص اس ىلوالا ءنايلي امملوق زم تبلقناك ئينكاسلاانتلا
 ونار رع ىلالا تناكولو ملوث ايل اوو اول ارشو انيلصال يا ةييلقنملا قلالل ياام تناك
 ةاتلا طعوص اه نال العا ىل وترحيل موه يطعتلا نككلص أنعم يلقن ةيلصالل لعاش
 نلالاذأ ريالا نلالاومتر ئئصبعرجاخي هلو صعم ل بص لوف معه ااموطر لوا لوتلاو
 اىرووعركاعرئر سا ايلا و واول ا تناكول ام َىِلاُساظنلا لوفج عمد َةدياز تسيل انه
 ىلوالاالاو بلغت نال العا ىلا وسيالبل ءلوضو نل ا اميسل دبا ناو هرخ أملس الك
 طعنت منان ي) ثيناتلا لع مْلُكلا تينب نا مل وع لاري ار لالعا ىلا ياليل لومي نا
 أنفس مرر هياعَساْئأَم شاتر قسااول انو ملوث اهلا لا دياعايلتقامل نكمل كرم
 أاوننسعا يا نيل برطي هب لثمن[ لاق اهه كرضرإل نازر نكل ة يضر انة لذ اهو انالب
 قروض مل ارث تاز مدضامولعر امتلأ لعاذلا مسا نيعاوبلت ملوث هناسسعال ميلا
 لرَّسال اّياق دب رشتل ايراوعنلاك هرعاثلا لتنلا لوثب جْزجو رسالااىحو وسم ردح
 بياصبو بيمن موق اوإو نمور مصي لدنال أَ نياحلاوايبةرصوعجي
 قى ابازعلازشو اموت مالا اويهب نطق در راسو بواصمأيىدلصالار ياسو َةراسو
 اقسو نوزججادتسوجىبوتتلابول مئاخبلا ف مل اطاحا يا اهحاذنتتكا مل شياعم
 لايملاجدلايملادحاو ل يعل ب امعو ل يعو مل و انين مينمجكوب وتلا ةدزحتملعاو ءلوعشم
 لوك ملوث لعل نيعمج) سايعلاو ل ايعلا لمخ موعدو عربعو سوماتل ا بحاص ملأ لييايع
 ملصانافرواوعلا يف رهانناورصرلا يلا عجار لوك نيل ار واوعل اس نينبيلا لو زيجارلا
 فز نالءلاجب عيصتلاقموابلا تفرح عد خلا عاضدعبلو اولا تعيللنآدرواوعلا
 نأ ويودع و ازملل لامووأول ادي رت و نيعل |معبر أوع معن الرلوت ّضراعايلا

 منه راوع معزاوعل اق مهعب ثيارو سوماقلا بحاص هركذ عن عواشلا هركو اكدمرلل ]واوع
 زيدا نالونيسو اولا نيكو اذتل فولو ديرشل ادمرلاو و ولا نيت يملا
 ةزهلاد ايلاوو اولاو لال 'ملعلا فدزحمل وقر بو اوعالز مل ايوب اوي هدياز ةئلاث
 !يااههناثد يبرانلا بعربلاو رش كث ىلا ارجاع ةلملا ن ورحنم هعمل العجي كرع
 لوالاهلصاذأ الصوم يبان لا اوث ململا نري ريس ائاايلانو صرح

 ْ ىجرام ١
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 : م وجم كر محبو دج وغلا تتح
 يوم هرج مجصوم رن امال التمس
 ىف اهييبسن ئلالاومو ياانلا شم نرش ملو# ام #0 الخ الك ماض غلو
 0 ادار انملوت نملوق دلع فراموكو («يتَح
 يم هيعمل دوب يسب لذايلملذ لقي زال 010

 16 تلا | َنْوك لاء وشن !!نال يدنا ٍ
 0 مخور رصللالا ناوعوتجزال زمانا مزه نيعيذ عجو مل
 تا اوصوغئماز ازنخا خلا مصوهورول اطرش كت يف لالالا توجول
 دنع زن كسا الوفا زعل نيحلالالع انا الع تضل ع اسير
 لاطرلازعأ: ا مد لسن ملواولا ناد لاوطو لبوط
 اننيم ملول يدار ار 100 نا ل تجين داجو داوجاماو الابط
 طورت ة لعرل لماحملاو مسخ" حملت ؛ ىّرلا ل |جارعا هتسضتر هب دنّجلاب و رش
 نالت هنايركطمد م هبال عو لاعت ِق لالغالاهرمحواولا دعب لال اود عرفات مطر
 دومك ورق ىنايتلاو يا ةزيممل رق لبالا تبسم لوا يع وه دوعوب ملول نورك نالطب نا مووكوريؤو أك باسو دان دوني) لاحن ومنو ول وح عجزداتيجو جل محْناََيل
 ةرولع هومجشيعاطتالا ىطقلابوثو ن ْن اويخلاروأ ئيد ىوعلل كلؤاول اَناَياوودوعو
 دولاب ا تالاف نيروصتم م جم 0

 ل
 ل اج واع مانضح ول وت )ف سوماتلاقرلات بانل قش شكت أيعبو ةيبع لحد
 بيعي اا بتنوع ايارلو قنشعلا ب نوتيلا خلو نئطعلا
 نادل تملا نغفل يت نيكد“ نانا زلال ديال
 انوي نإ ئا ةضواعإاتلا تناكوان ملوث محاع عما ىنجلك ناك ناو امه
 21 ا ةيقلا] يسر أج ااا داي نري ةماعلا

 ىر



 داواوتنااناياخا واسوا 00
 يا 1 ظا ناقد اعارخ لع فسادا 3 يطا

 لج ماوتج عند ريصمجع نولشيال# 0 9
 متلو منوال يلدال لوق اذهيو نوح 'داشب ديس ب رج دع يحي ]

 عا 0 لي هدا م اج

 ل 2 ا

 اولا تراك مو لوم نأ عزأ
 ل فال تاء كة هلم تال 2

 لاش وا لتنال زانبوتشيو وعز ير هش لاتقل يلا



 عيطللم الت ادباؤملا يي اح رعب زو
 2016و نامل بازل لمد جدال شل, اهويان و
 :ةنحواوح هأخ و ةؤح ةأه :نوكحيد اى دو, جوبسملا وشو

 تمارا هلو ميدو لانواع انام داجب
 لاق ةّضاحلاو نطملارض !اقيفب نيه لوقو مسار عئرإل و

 " يوجر ديمي دوي بيب در شهم 2
 ملاك نولوم جيلا ئمرنال ملف كيشل ممل اءانلل امحلاوحن ملوث نويقوينلصا ذا نوت
 كاونينرفو و ارسال وردت ةوةرفارصال لاتدد اوس دجولا
 اويل ملعب 0 0 7

 ا :ازمغلاو#د اعلا اوهامب 1لتر 3ك ظ
 ناينلا إن ارمعو ملوق هب لو 0 اينما نال ل الماا 0س
 ٍكييناتلل ئلاوامهم 4 نع بمن دانا حعو ئم

 تان نم كامو انلا عبو 0

 0 ىعوجْرخ مل اّيال الحلا شضَحالا به ذو هيسكقععب يف مل هعب| أيتنحإ
 ايف نارادو ناهامو دام التناك وبس هيهرباّرهوالعم ىلا لوي لفللا يق
 0 ايرصراجا ابونا نعورحيام يوي لالعالا ىاينعلا نابل يرو نار هدد ناهوم
 ل 210 ملت نعديج

 تلوم |َءلوهَتلا هع ظ ظ 7

 يكتم لانواع اون لاتنام ذ م ل نمللاهنا

 سنان لاا رس سرع لال ل
 ئملا ١

 ءلاو'نئع



 لوو نس لوقب] نق لكذل ل ْسرفوة نكس بت نيملا لونتةلفام ئيولاواو سكول وأو ياو د
 يفالاد ماك لم لضانلا مسرماك ةزمملا تملا لحدا نأ لتن و لّسعم نيمل البق نكال اناكولد لوف
 "تعبو وعو ملول لييستلا قهركذ افلا اهولَس لدلونلل "تصوم اهيال سبا (ناضمو سابو ءر يتم
 تناكلوازلاوه لالا نافول همك نمعلا نوكل ديارلاول ئتعانملا لوا ناب لوتلا كفاني
 تلو( نكاسلا لا مكرلل تلا ذا كتل ى العاج هر لياليل ارد ماللل اىسلو ةنكاس معلا
 قواريزوال دان زيف عاّضملاهشا لوف لعانبربلفواسدوسأو نابرب وعيت لولا رع
 ميلاو امين هميشاول ام ئالي علا نعامزاتي ةمدلع يام معو ظنلا لوف ئس هزل هن دايزال رو

 يو هنوابز ف لعفلا ههشيرئاميا عينك والاف هلو لبا نزولاو ةدابزلا ف هييشسا ناك ومب ةراحلا
 ام يحلل لو روابي ين لوتس : اسال نةصتخلا ةينمال ا نمرئال عزو يال تلا
 موف يرعوطل كويل ميضراسا ذاكر ابالسي دال واحس وس فس !نارلبلل نيكل ا هرسنا

 لعنلاب لدليل ميقتلاب عيبت تل اتلا دس رانا تبن حتت نارانا كب عيب ولعت عتب نم
 موق اله امنا سيلا رش ||/لالعال اودج )حملا نيؤت امن لاو نحل ديزي نو قاياب لشمال
 لمالاق ناك 0 لعتلايفوارسال ملا ئال هي دانزال هن اوان نراب اناا
 منغلا ملول ل العار ىصتساا لو نار قياس لالعالا نال ممم ديزب وعل عا طعم
 للا بعوم لل ذو نانكاس :لعلا ف رح قنل وق ردالو أ داما و ا ولاف لعتلا
 نر املا دبشانواامالإب صا دابزو معي ذزو طعنا هلو فو مل ف داوس او
 2 ”مدهبشل ميس يللا يسال نانللا هومر ابتعايلع زلم ناب نيتخاو دتدايزال لا

 جس يعسأما بيوك دجاج 7 ورا ذا ضان ليتلاسأ يس سيو أ هب ههيشللاشيإملع تك ولو ذاخ

 ةاتضساليعقتلا اعهنباورضرانتعورذحك هؤلابلا نإ درست فس ليف ديرك ملا نوكن ايهما

 عقلا لامنملا/لاَتنلعرساخ كولو لالعالا نود ميرغنلا د لامهل وسكس ماد ككل امشم
 وولد |وقلمبقلمتس مرمصتلا ملوثرعف نايطوطوهف لاعتس سر وصتمزدال لعنس يانا يلخلا
 ل لوبان ل اسنتساو لاضا لالعا نايل ميراش ل ضولع وجر وف نئالاوهو يا [رساجعولا
 ١ ١ 0 «رويام نكسال ناانلا ل ملا فرح يلق لوس نول 5 العا ممعساينل انالاولسلا

 ةرص ترلقف ةرياز ىلازئا ايلا تن]ظند ةرمملا فذحم اهلبقامولا مهلا هكحَتِلَسن ياراملصا

 تورح نا ضوعإم املا نأ مزغت لومئازال لع ىحال ا سدو /صوعلا مب ن ءانهلو

 :ةيتعنياوسابعنيالضنلا ةسودارل اقاورعو يزل ارمالا وع ملسإو مل زفرعاعازممت لوف ءلعلا
 يبل .و عد رحاولا م رخإ كوت سلا ا طملخلاو او دزجاو نئيبل او يلد ناهر رصو بم ي) نبا
 ”ةرملا تفزمو موفر مالا ةرعملس ا ذارمالا ارغؤدم اتلاواوضزناياط رباب َياوْملا



 عرما مزو اول 1ال يملا لووعفملا سا "ةيالعنالد نطلا نمأهيؤفلو أر نوايزل لوعشم و اووهو يا اعرمبتلا
 ..اتنتلانا نونككسلا الو نمل لوعشبوأو نال لل نيم نزح نا لاش فقالا بدو ليلشلو هدويبرس
 ., كوكو ةدكاعيلسايتضلاوبادس ياثونعمواهيناراصم مو عدلت فال والا تزحف
 ةييطتر املاو لسالا نعلن ل ثيعديوبطم قده( كاو نال ناكوا ددوبطم ةحانت |ناكولات هلو
 ةيععو تانهبركون يتحرردسو ةويعنبا-.يلعرلات مومغم نجرلاميلع از مودزهالا لاقو ملوت
 ي اسالك اذوميو ةنمبي ىتايبلاو مب ايذروكذملا ةماونللكذ وهو ملظلا يعاد
 مويفسؤ دم انلاو اسلا مولا ىمابلا ن صولات نيننل علا نينرجب ذاذرلاو ريع لعام اخ عوفرم
 فاما داما بحشو ناك يزحالا لاذو ياعسل وهو يذ نمر يس ىسايتلاو لحب ثيع
 "ا ءابواول ابل ٍيرموعرلصأ لع ملوث” ساد رعب ساصلام لافت وومعم يسب 51

 ظ اول ذاشس منا مالح ارك د نكل بتل العالا داطأ لقتمل 4 رض الع لالخال مص وجبن ملوث انلافايلا
 تبلت ناواي ءوأو بلعب لعب مري | ىعمب ع دانا دعومبو يل لعاملا ل عض لالخ د وعم لاق نمو
 هديا دي جرجا ا وعون ئاظنلا وتب عزتازمخألضركل ضاع مشس ل عنلا ناكارنالا أوثاغلا
 التسنوميا بولاق اواو ممالاع لوعن نافذا مَلوق ملالعا بجي نم لومنلل نان يوعكوأو
 طوغفوزلا ةفحو مخل قتل بم عك ناكر ميعتم | سميد كالاو ملالع|زركالاناكاماوتل مسيل دالا
 .لندقو لوعتب ل مف ام ديل لوعجل ثم ةرتعلائ يتبول يوق باب نم نركيال نأ لومنم ميهعن
 موق نا داثن اعنا ءاشه نيركذ كل يحد (طاليتجدزملا العال حل ميس لنلاكدساللو
 قالنملاو لو ماش نبادد عصاير كال رمل عابوهزصال نوي عتسل آو ءتسيعامم لعن قروب
 يلاونيالدواعدوو ان عجاوعو كوسم يمغتلا بعوالاو :ملَمعم ماللا نوكتال تأ طرشاسيا
 معلا نائم ورغم للعام لل عيلخ هيلا عبره ارق منيعمول ليش ل اشمالا نءابرح ملوك نالالعا
 اي يلوالاوازلا تبلت ءايةرزالاو اولا تلمع ماللالتنا# تلعان ئطلا نم أزل مالا تيمش
 ملاوي اق طور زدنا ةينمانتتقرملالا مز صايمالالا ماينلا قراامو ملوك ايلاف تداو

 نامل و ملح لوني نا لوالل هروصملاو ضار اعل ومما ساو
 ئيذشامالا ملف ات لوبت ٌمَتِشَتَع لكذكت سئلانسواياد



 32252598سل ل ت53 ريشا 2شششللل7الب لى 27 7 2ت

 لفتياو لكنا لاقي نا عسدزتا اخ حزاشلا رصف وذو زشيرب ومنو ذاشيالاليخانح اب نازاتتتلارىتلا
 مانع لايكيتأ تلال يلتف لاينر |ديريدل لت اوح وحان نضل لاح
 نيلحتف ارارعاوف يرخرلا لوفز لت ا لحالا نيله ف ملفز شنو عيل لاف هيف ةشينا هريخد

 ةرابعو خلا توغل وفن - للا ندا و نتا ين تفوت وانا موا 5
 هعتسالا,ئملايب

 كلنا والولاد 5 اجاطلا رمدوأم .اًغوإلا بيعو

 ديالا ليتم هلو هيييصوب ماغيالاهراإالاز اح يال ادب دول اخدالا بو لازلت
 ا د ةجسالا د مح مالاد تلفت ابو ارمال لوا ئمالاو بلقتن إن يا لاول
 23 ليفلا اف قزحت ل سف اانلارمبانلانماظلا لاربآ قرلثعلبق

 تلا نرسل منك |: لتيار اًصسيف لصال اف عبضو هيطام ذأ امىتن واول

 ياض اة عادل اس اجا ٍ
 ىلاوواىذ لاو هلو بارتانطو انرل ما هذه برت هزجلاتيورل برتللو هللا

 ناس اوناش لع لعب لمشلااومانلاا ةزملا فذ تاغ
 0 تدر ا ا 0 ظ

 0 0 ل

 ل 3 لالا نبا نام 3 7 مب الالب
 [يججج حيو ب ه4 بحجم جويججم 7# اندال يلام

 2 راجلع ل حنو هك يروصم ند ةلاانأ لو كر نحس اي لك 4 0
 ايف ايظاعيروسلا مايا /ش ينل 2 0



 او ةيمضلاوُص لولؤ حج مما لثول اير كزكملوق بمللاوومللا وول اووي

 20 "تالا لاو ىبلا رض قي تيبلاكط اخي َيَضرلارمسلا صو
 ررسولعوشيامل د رزملا ودا اصول لاعب تيللا در اول اراثا نيرم امللطلاو
 0 !١ ىؤل امال ١ |سنالابهريخ صانفتخأو رح نمام در اويسالا نمظعرل اهل بوكر ا

 .[ىنالائةيزاو ايديتل تلا عبو هتيعوزل لعنل اءئتخرالئالا عرف ماعدالاد انرولاضالل
 وكواسلا انا نعو ريم و ون ... همس وعلا ]دو ريوعملو ]وف منزاوي ملا وو
 ياميه ل روصو 2 ال هيأ : تناكولو لكل اوف ئ مم ادي وسس لات للعت

 نأ لبق نانا ىلا عملا 6 تمس ل رجوي لاذ غويال قدلالاو دع لاولأ
 اش ولا ذات الا بودل لوو ةمودؤجو العد دوب ملصا ةريو نيل نرخ نك

 1 ظاملا رسام ' قي هضاظدام يدوكل | معدفد مسام كاووغ دال لفنلا لوقف الحد | ظألا

 ينس ةبارلا تسمو هندوعجئ هش اذرمثل ١ططعم ص ديعبلاو قروكوم لا ةىنرالا

 كاما ذاتةاتلاررغ زول انو أب عأر دق يسمى أ (عبطو قرلخا ا نيتهم

 ءردلا ىا ايجولا ضزويعاسنم ملوث ةحتدتوضو نافذا لضرلا عد اينملاع ع
 يعم غانلا ل ملورن وتلا اذ يرقو عيش |ميمالكو هلع !ممالز م
 ديا مهند هوت ارمل الكام يلعانومو هسكعْواراَيْهَتْلا علل دويدارلا عركذ
 5 0 "الا تربل العمل لج ] لوسين لضولا ةرطاملع ذوو ملو] نكست

 لكان أ امد عسا عل امو يح اوطو ايبرق يابا ل صولا عزم عميق مادالا ظ

 الزلاو مِنْ ال ةركعو نامل ضرع نالت هيمو عررغو يدإملا ل 8 مت اكل اجرت يف 20

 ةرعبالتأو ماغدالا شراب يابتو عسْكاان اكن ا نيابت مما لضنلا نإ عر نكد
 نلياليل هب يوتب| نأ ماعدال هضركيول رونا اعراّصم ناكنأو عباتار بنا اميَفلسولا

 يلوا لرغموسوين ماعدال از اجلبفاب لسنا نأو َراَسْملاَف نوكمال صوتةرعملا بالتجا

 ا نسا لسولا 1 ةوص يلا كه وق جايتملاو أدرعل اوهقيالو زيت اكتوع

 ت2 انسبالا اسس نيو لولا عدل اما اتا يف نيروضنم ا
 77 مي ىلا ئيلكللا لوا مايل نوب ءاموالارتتساوجم ىف ياو
 :متكال اقنلام دي انسكوعررطأ مو ينز وعم قتلا كريولان كول لسرلا
 نود يلا ريرتس لاتيه لكل اانلاعاش ال ]كهل ايمو و يو
 .يلعنيبأك مووأمن الصاع جدايل فد !وئالو يدي سولانلا ةوابز ىلا ين اعدام
 اليل ناك ناز هيضؤ ىارثكمن( ايلا ةراشأ مضانلاقرف .نينكلاارهو ملوث اسرت
 لالا فر رحل وهام نيني مدد قلاب هعزسأق دحين مدعو ةبسلاب

 بكل مو



 اليو مكر ازماولع لاسيما ور ل ياناس

 والا نو رجلا نا يفوكلا بحومو لس تلا و جرس
 لوعلااعور مك هزخا نكس دكذل و هلو

 نوكب يعم لسا ليددايلا تفل رزكنايرل زا يا ينل هضرضلا لمحمد لضم ناب
 ذود اعيرال يجف نونا م اًعرا و و ةناجاو ّمساجأك ميك ل ىف تعد اوَِساتْلا نونلا ش

 ةراشا يف لت لق تيش ناو و هسيبجدب بد دو جست
 ص بعسوناواسكلايكعو يلا جايسحالا رعل لستولا هر مات رعترمالا ف غدا ذارن ألا
 لذا يومبل داخل مو لسولا زم فاو ضعأو براىصعلاوبع
 ميسو موحد لغ لوف عدوي و يأكلو ليمن بولا ئيوررغد نونراجلا علا

ع الا ومو بحلب نقلا يور وكالذب اناودر واو درب [وويع موج ا
 لفنلا : "1 | و) ما

لباب يخدع ذا يشالاو هير | ياازكب يعل اتي تينعوعجيامو
 لول هو ا اَمَع ا

 هجاوياهيانعمينعيرمالاوانعلاقيذ لعالل بابل انوع ل

 لوتس نا باول الح طنلا لول بساتملا ةربلا طعم تامل لسا
 موت ةانلاو ف ساتعم عمد ولأ اا/دطس يأ ]+ ال اميل الخ

 ىمحأ ىأم ةصالخلا َميزاكلا نيرمحا لغن اذملوت ةروحن أمي ون 0 لوا

 انام امحالب ملوق اووعرملمومحأو فاس لاف اييطاصاىأ ايرصالَحديضافلا نياظنلا
 ًأنويسيطعبوب | ىلسو 4 لاملاوسورفنلا

 هسا 001 ايت 6 ميصصورلا لعد ريع
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